ukazuje się w:
Jabłonnie
Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO

grudzień
nr 8/2008

www.powiat-legionowski.pl

W numerze…
10 lat Powiatu
Legionowskiego na str. 7–14
Szerokiej drogi (nadszedł)
już czas!
str. 5
Obwodnica Serocka tuż, tuż!
str. 6
Piknik z Kluczem
str. 15

Paszporty
w centrum
Wyrobienie paszportu miesz−
kańcom powiatu legionowskie−
go kojarzy się z podróżami. I to
nie z tymi dalekimi, ale z ko−
niecznością wizyty najpierw
w starostwie, a później w urzę−
dzie wojewódzkim w Warsza−
wie. Wkrótce to się zmieni.

Świąteczny „prezent”

Zdobyliśmy pieniądze
na Schetynówkę!
Niedawno informowaliśmy naszych mieszkańców, że staramy
się o „schetynówkę”, czyli dofinansowanie z Narodowego Pro−
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dziś mamy dobrą wiado−
mość: pieniądze są nasze.
Wniosek złożony przez powiat legionowski pozytywnie
przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną. W związ-

ku z tym, decyzją Wojewody
Mazowieckiego, inwestycja
pod nazwą „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1813W

w gminie Nieporęt” otrzymała 1 150 000, – złotych dofinansowania.
Pod tajemniczo brzmiącą numeracją kryje się droga łącząca
Wólkę Radzymińską w powiecie legionowskim i Słupno
w powiecie wołomińskim.

Droga w Wólce zostanie wyremontowana za „zdobyczne” pieniądze

Przebudowa i jej dofinansowanie dotyczy odcinka drogi
o długości 1275 metrów w granicach administracyjnych naszego powiatu. Realizacja inwestycji jest planowana na
przyszły rok. Wykonawca powinien zostać wyłoniony już
wiosną.
W województwie mazowieckim dofinansowanie w ramach
tego programu otrzymało 21
wniosków złożonych przez powiaty (na 63 złożone) i 41 wiosków z gmin (na 203 złożone).
W naszym powiecie dofinansowanie ze „schetynówki” otrzymały jeszcze gmina Wieliszew
i miast Legionowo. n

Od stycznia przyszłego roku
wnioski o wydanie paszportu
i zaproszenie dla cudzoziemca będziemy składać w nowo
utworzonym punkcie w legionowskim ratuszu. Zostanie
tam przeniesione dotychczasowe biuro, znajdujące się
obecnie na peryferiach
miasta w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie
przy ul. Sikorskiego 11.
To nie jedyna nowość. Każdy, kto złoży kompletny
wniosek o paszport, otrzyma
numer identyfikacyjny, dzięki
któremu będzie mógł śledzić
stan swojej sprawy za pośrednictwem Internetu. Na stronie www. mazowieckie.
pl/wso będzie można sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja wniosku o paszport.
Dodatkowo od lutego skończą się nasze przymusowe wizyty w Warszawie, przynajmniej te związane z paszportami, gdyż gotowy dokument
będzie można odebrać na
miejscu! n
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Iza Sawicka

Benio

– Powiat kojarzy mi się, że
jak nadchodzi burza, to
wtedy jest powiat. Powiat
to znaczy też, że jak będzie
deszcz, to będzie wtedy
tęcza.

– Powiat to taki wiatr.

Dzieci mówią…
Tym razem rozmawialiśmy z sześciolatkami z grupy „Ty−
gryski” z Przedszkola Nr 12 w Legionowie. Zadaliśmy im
pytania – co to jest powiat i co to jest uchwała. Odpowie−
dzi, jak zawsze, zaskoczyły nas kreatywnością…

Co to jest
uchwała?

Filip Piętka

Iza Sawicka

– Uchwała to jest takie coś,
że się zbiera liście w jedną
gromadkę.

Karolina Bilik

Monika Gajownik

– Powiat to jest takie coś, że
ktoś kogoś szuka i chce mu
coś ważnego powiedzieć.

Piotrek Misiaszek
– Uchwała to jest coś
takiego, że coś się bardzo
chwali, a nie można się
chwalić.
– Uchwała to jest taka rzecz,
że ktoś może się chwalić
z tego, co zrobił. Można się
pochwalić też tym, że się
dobrze uczy, że się umie
czytać i że ma się ładną
sukienkę.

Kacper Rojek
– Powiat kojarzy mi się
z tym, że to jest starostwo.
Myślę, że robi się tam
ubezpieczenia.

Monika Gajownik

– Uchwała to jak ktoś może
grać na komputerze, to
może się uchwalić.

Tosia Górska
– Powiat to jest takie
miejsce, co zbierają się tam
ludzie i gadają o powiecie.

Maciek Stępień
– Powiat kojarzy mi się
z tym, że to jest Starostwo.
Myślę, że robi się tam
ubezpieczenia. Uchwała to
można się np. pochwalić, że
ma się piękny samochód.
– Uchwała kojarzy mi się
z miastem. Uchwały
podejmuje prezydent.
Nie tylko prezydent
podejmuje uchwały. Może je
też podejmować król.
Uchwała to jest też to jak
ktoś ma ładny parasol.

Julia Witkowska

Justyna Kuptel

– Uchwała to jest takie coś,
że ma się piękny samochód,
wygląda pięknie i złapało się
muszkę na dworze. Uchwała
to takie coś, że się chwali, że
ma ładną sukienkę.

Co to jest
powiat?
Karolina Bilik

Piotrek Misiaszek

– Powiat to takie zebranie.
Na zebraniu ludzie gadają,
ale nie wiem o czym.
Julia Witkowska
– Powiat to taka mgła
i wtedy jest ciemno i nie
można oddychać. n

– Powiat kojarzy mi się
z wiatrem.

– Uchwała to jest takie coś,
że człowiek się mądrzy.
Człowiek jest taką osobą,
która lubi się wymądrzać.
Można pochwalić się, że
ktoś ma piękne zabawki.
Uchwała to, że można się
pochwalić, że ktoś złapał
motyla i że ktoś ma kule do
kręgli.

– Uchwała to takie coś, że
coś złapiesz i powiesz byle
co.

Michał Przybysz

Benio

– Uchwała to taki rower.

Słowniczek
samorządowy

Justyna Kuptel

Kuba Kaczmarczyk

– Uchwała to jest coś
takiego, że się chwali prawa.

Filip Piętka

– Powiat to jest takie
miejsce, gdzie powiada się
o różnych rzeczach. Powiat
to znaczy też, że jak są
pioruny i ktoś jeździ na
rowerze, to trzeba go
ostrzec.

– Powiat to takie coś, co się
tam ogląda. Ogląda się to,
co kto powiedział. Powiat to
takie coś, że jak ktoś ma
spuchnięte usta, to wtedy
musi się posmarować taką
szminką. Powiat to znaczy
też, że jak pada duży,
ogromny deszcz, to wtedy
szybko trzeba się schronić
w domku i zamknąć szybko
okna.
Kuba Kaczmarczyk

Michał Przybysz

– Powiat to prawa pilnuje
premier.

– Powiat to takie coś, że
rozmawiają. Ludzie
rozmawiają o różnych
sprawach ważnych dla
wszystkich. O zwierzętach
nie rozmawiają.

Powiat to jeden ze szczebli samorządu. Można je
podzielić na ziemskie
i grodzkie. W skrócie można powiedzieć, że powiat
grodzki na swoim terenie
spełnia funkcje administracyjne takie, jak powiat
ziemski. Powiaty grodzkie
zaliczamy do administracji
gminnej. W Polsce są to
dawne stolice województw.
Powiat ziemski – obejmuje swoim zasięgiem
znacznie większe terytorium niż gmina, zawsze jest
to teren kilku lub nawet
kilkunastu gmin. Samorząd powiatowy na swoim
terenie spełnia funkcje administracyjne nie zarezerwowane dla innych podmiotów. Na jego czele stoi
starosta wybierany przez
radę powiatu, który jest organem wykonawczym. Rada jest organem stanowią-

i n f o r m a t o r

cym i kontrolnym, składa
się z rajców wybieranych
w wyborach bezpośrednich
na czteroletnią kadencję.
Jej pracami kieruje przewodniczący.
Trzeba tu zaznaczyć, że
samorząd powiatowy nie
stanowi organu nadrzędnego ani kontrolnego nad
działalnością samorządu
gminnego. To dwie niezależne od siebie jednostki,
których kompetencje wzajemnie się uzupełniają.
Uchwała to z reguły akt normatywny kolegialnego organu administracji publicznej.
Wśród tego typu aktów normatywnych wyróżnia się
w szczególności uchwały Rady Ministrów (RM), a poza
uregulowaniem konstytucyjnym także:
1. uchwały kolegialnych
centralnych organów
administracji publicznej,
2. uchwały organów
samorządu
terytorialnego (rad
gmin, rad powiatów,
sejmików województwa)
zaliczane do prawa
miejscowego,
3. uchwały kolegialnych
organów zakładów
administracyjnych.
Jedynie niektóre z wymienionych wyżej uchwał
mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego
prawa RP.
Większość uchwał to akty
normatywne mające charakter wewnętrzny i obowiązujące tylko jednostki
organizacyjnie podległe organowi podejmującemu
uchwałę. Przykładem są
uchwały RM, podejmowane dla wykonania prawnie
określonych kompetencji.
Powinny być wydawane
w zakresie spraw nie należących do materii ustawowych, czyli spraw, które nie
są regulowane ustawami
i bez konieczności powoływania się na upoważnienie
w ustawie.
Warunkiem wejścia w życie
uchwał jest ich ogłoszenie:
1. w Dzienniku
Urzędowym RP
„Monitorze Polskim”,
2. w dziennikach
urzędowych ministerstw
3. w wojewódzkich
dziennikach urzędowych
4. przez rozplakatowanie
obwieszczeń w miejscach
publicznych
5. przez publikację
w Biuletynie Informacji
Publicznej
6. w inny sposób miejscowy
czy też zwyczajowo
przyjęty
7. a także przez ogłoszenie
w prasie, radiu
i telewizji. n

p o w i a t u

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

Ciężki też
przejedzie
Koniec utrudnień w Izabelinie! Odnowiony most oficjalnie został
oddany do użytku. Remont trwał niecałe trzy miesiące. Teraz
mogą po nim poruszać się pojazdy ważące nawet 10 ton.

Najmłodsi najdłużej korzystać będą z przeprawy

Most po „tuningu” prezentuje się całkiem przyjemnie

Jabłonna
naturalnie!
Gmina Jabłonna ma już własne logo ekologiczne, wyłonione
w ogłoszonym przez urząd konkursie. Konkurs ma
zapoczątkować szeroką akcję edukacji ekologicznej, którą gmina
planuje na najbliższe lata.

Udział w rywalizacji mogły
wziąć wszystkie chętne, kreatywne osoby. Przedmiotem
konkursu było opracowanie
projektu logo ekologicznego
Gminy Jabłonna, w postaci znaku graficznego zawierającego
hasło ekologiczne, uwzględniającego charakter gminy pod kątem ochrony środowiska i walorów przyrodniczych. Do 10 listopada wpłynęło siedem prac.
Wszystkie, zgodnie z regulami-

nem, znajdowały się w kopertach opatrzonych godłem konkursowym autora. W drugiej,
również opatrzonej godłem
konkursowym kopercie, dołączone były karty zgłoszenia
z danymi osobowymi. W ten
sposób komisja, oceniając prace, nie znała ich autorów.
Przewodniczącym komisji został znany artysta plastyk, kurator działającej przy jabłonowskim Gminnym Centrum Kul-

Kurier

Prace remontowe na tej
niezwykle ważnej przeprawie, z której korzysta tygodniowo wiele tysięcy osób
trwały od 2 września 2008 r.
Wstępne zakończenie to
17 listopada 2008 r.
Odbiór końcowy nastąpił
pięć dni później, 22 listopada.
Całkowita wartość inwestycji, wraz z dokumentacją projektową i nadzorem technicznym wyniosła 3 460 636,55 zł.
Wykonawcą była firma „Intop Warszawa” Sp. z o.o.
Przebudowa miała na celu
przywrócenie mostowi podstawowych parametrów funkcjonalnych, tzn. możliwośći
przejazdu mostem cięższych
samochodów bez strachu
o zawalenie się obiektu.
Po remoncie na most bez
obawy mogą wjeżdżać kierowcy prowadzący pojazdy
do 10 ton.
Długość mostu wynosi
65,76 m, rozpiętość przęseł 20,5 m, jezdnia o szerokości 6,0 m i dwa chodniki po
1,25 m. Szerokość przeprawy
to 9,44 m (łącznie z barierami ochronnymi).
Most zyskał nową nawierzchnię, nowe chodniki
z żywic syntetycznych, bariero-poręcze sztywne (czyli takie, jak przy drogach szybkiego ruchu i autostradach), nowe wpusty odwadniające z instalacją odprowadzającą wodę, i naprawione stożki nasypów przy skarpach.
Wszystkim użytkownikom
życzymy przyjemnej jazdy
i szerokiej drogi! n

tury i Sportu „Galerii Ogród”,
Jacek Schmidt. Skład uzupełnili
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Hubert Macioch
oraz Agnieszka Otowska i Michał Smoliński z Urzędu Gminy
Jabłonna.
Jury, biorąc pod uwagę
wspomniane kryteria, wybrała
trzy prace, które najlepiej spełniły powyższe wymagania. Po
długiej naradzie pierwsze miejsce przyznano Sylwii Sękowskiej z Legionowa. Drugie miejsce zajął Aleksander Bąk z Poznania, a trzecie Dorota Staruk
z Torunia. Laureaci konkursu
otrzymają w najbliższym czasie
dyplomy i nagrody.
Ekologiczne logo gminy Jabłonna przeznaczone będzie
do wykorzystywania we
wszelkich materiałach promocyjnych
dotyczących
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. A swoją premierę logo miało 4 grudnia
na targach w Poznaniu, gdzie
odbył się Szczyt Klimatyczny
ONZ. Wcześniej znak został
zaprezentowany na stronie
internetowej powiatu, co możemy uznać za pokaz przedpremierowy... n

3

Od naczelnego
Ósme wydanie Kuriera na 10 lat
powiatu. Jeszcze dwa numery
i także będziemy jubilatami.
Wszystko dzięki Państwa zainte−
resowaniu i zgłaszanym nam
uwagom.

Mirosław Pachulski

Przyznam się, że nie spodziewaliśmy się, że samorządowe
wydawnictwo będzie równoprawnym informatorem dla całej gamy tygodników w naszym
powiecie. To się jednak udało,
choć nasz Kurier wychodzi rzadziej niż raz w tygodniu. Sygnały od czytelników świadczą, że
tak właśnie jest. Za wszystkie
Państwa uwagi, wnioski, propozycje serdecznie dziękujemy
i obiecujemy, że nie spoczniemy
na laurach.
A przez ostatnie miesiące
przeszliśmy długą drogę, od
skromnych ośmiu stron na cienkim papierze do 20-stronicowego, jubileuszowego wydania.
Rozwija się powiat, rozwija się
„Kurier”... Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom, współpracownikom i…
krytykom. Następne wydania
przed nami. Jak przed powiatem kolejne 10 lat.
Korzystając z okazji życzę
wszystkim cudownych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku. n

Dziki nam
nie straszne
Od 16 października przy Staro−
ście Legionowskim działa ko−
ordynator ds. łowiectwa i go−
spodarki leśnej.
W zakresie jego obowiązków znalazło się m.in. rozpatrywanie wszelkich spraw
związanych z problematyką
przebywania zwierzyny leśnej, w głównej mierze dzików, w granicach posesji na
terenie powiatu.
Problemy tego typu można
zgłaszać bezpośrednio pod
numer telefonu 022 7640 221
lub osobiście w środy,
w godz. 900–1300 w Referacie
Zarządzania Środowiskiem
Starostwa
Powiatowego
w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 (piętro II, pokój 220). n

Kurier
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Żywa historia
4 grudnia w legionowskim Do−
mu Pomocy Społecznej „Kom−
batant”
zorganizowaliśmy
otwarty wykład stanowiący re−
lację z zesłania w głąb Rosji
mieszkańca Legionowa Pana
Eugeniusza Sałamaja.
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Nasze logo,
nasze hasło

oraz film wizerunkowy dla
Urzędu Miasta Pruszków
oraz rebranding marki Tatrzański Park Narodowy.
Bakalie studio brandingowe to firma specjalizująca się
w tworzeniu wizerunku ma-

Po blisko roku konsultacji i pracy nad identyfikacją wizual−
ną powiat legionowski zyskał pierwsze w historii logo pro−
mocyjne oraz nowe hasło. Nowoczesna, odważna formuła
ma podkreślac unikalne walory naszego regionu.

Eugeniusz Sałamaj, obecnie wiceprezes Związku Sybiraków Oddział w Legionowie, to bardzo energiczny
człowiek angażujący się
w wiele inicjatyw upamiętniających tragiczne losy polskiego narodu. Godzinne spotkanie, w którym wzięła m.in.
młodzież ze szkoły podstawowej nr 2 w Legionowie było
autentyczną lekcją historii
i upłynęło bardzo szybko.
Dzieci z zaciekawieniem słuchały wszystkich opowieści,
skrzętnie notowały i robiły
zdjęcia prelegentowi. Było to
dla nich nietuzinkowe doświadczenie, które biorąc
pod uwagę mnóstwo zadawanych przez nich pytań, na
długo utkwi ich w pamięci. n

Kultura,
inwestycje,
administracja…
Nowe logo powiatu to
także znaki graficzne z nim
związane. Krótko mówiąc

Opracowanie identyfikacji
powiatu legionowskiego zostało rozpoczęte przed rokiem ogłoszonym przez starostwo konkursem plastycznym na projekt logo i na hasło promocyjne. Po zakończeniu konkursu powiat zaprosił do dyskusji artystów
i grafików działających w naszym regionie. Trzecim etapem opracowania identyfikacji było nawiązanie współpracy z profesjonalnymi firmami, zajmującymi się budowaniem marki.
W kwietniu tego roku Powiat Legionowski zawarł
umowę ze studiem brandingowym Bakalie. Zadaniem
agencji było opracowanie
strategii komunikacji marketingowej oraz logo i identyfikacji wizualnej powiatu.
W chwili obecnej prace nad
projektem zostały zakończone.
Strategia komunikacji oraz
koncepcja pozycjonowania
marki zostały przygotowane
w oparciu o analizę otoczenia

oraz warsztaty strategiczne
przeprowadzone wspólnie
z pracownikami starostwa.
Unikalne cechy powiatu, jakimi chce się on komunikować z odbiorcą, to bezpieczeństwo, czyste środowisko,
wysoki standard życia miesz-

chodzi o piktogramy, które
powstały na bazie loga.
Przedstawiają
one
wszystkie aspekty aktywności
powiatu
legionowskiego.
Każdy piktogram ma się
jednoznacznie kojarzyć ze
swoją dziedziną.

W przyszłości będą one
używane w wydawnictwach,
pismach, zaproszeniach, etc.
związanych z daną dziedziną
życia i aspektem działalności
Starostwa
Powiatowego
w Legionowie.

inwestycje

kultura i promocja

architektura

to o kolorystykę i kształty odwołujące się do skojarzeń
z przyrodą, zielenią lasów,
wodą, ale także aktywnym

rek. Działa na rynku od 2000
roku. Studio ma na swoim
koncie wiele przedsięwzięć
komercyjnych oraz projektów artystycznych. Ponadto

„Powiat Legionowski
– przystań w sercu Mazowsza”
kańców. Spójne z tymi wartościami jest hasło pozycjonujące:
Logo powiatu również odwołuje się do specyfiki regionu. Kolory charakterystyczne
dla herbu i flagi, symboli Powiatu Legionowskiego stanowią punkt wyjścia do poszukiwania elementów komunikacji wizualnej. Koncepcję
identyfikacji wizualnej opar-

wypoczynkiem, bezpiecznym
i komfortowym życiem.
Opracowanie dla Powiatu
Legionowskiego to kolejny
projekt, który studio brandingowe Bakalie realizuje na
zlecenie jednostki terytorialnej. Dotychczas firma przygotowywała strategię komunikacji wizualnej dla Województwa Śląskiego, koncepcję logo, folder promocyjny

firma zajmuje się doradztwem w zakresie strategii komunikacji, a także projektuje
systemy identyfikacji wizualnej, oraz wszelkie materiały
promocyjne. W obszernym
portfolio znajdują się zrealizowane projekty z branży finansowej, farmaceutycznej,
spożywczej, filmowej, FMCG
oraz polskich jednostek terytorialnych. n

Urodzinowy billboard
Latem pojawiły się przy naszych drogach billboardy firmowane
przez samorząd powiatowy. Po kampanii społecznej,
promującej profilaktykę nowotworową i kardiologiczną,
przyszedł czas na uczczenie dziesiątych urodzin powiatu.

geodezja

bezpieczeństwo

rzecznik praw konsumentów

turystyka

komunikacja

zdrowie (służba zdrowia)

sport

ochrona środowiska

edukacja/oświata

opieka społeczna

administracja

– Próbujemy znaleźć sposób,
by przebić się z marką powiatu
ponad znanymi i akceptowanymi społecznie symbolami
gmin – wyjaśnia starosta Jan
Grabiec – Dziesięciolecie powiatu to świetnia okazja do budowania wspólnej tożsamości
mieszkańców Jabłonny, Legio-

nowa, Nieporętu, Serocka
i Wieliszewa. Dzięki naszej różnorodności możemy wspólnie
osiągnąć więcej. – deklaruje
starosta.
A my rozumiemy rozczarowanie mieszkańców, że w ramach urodzin nie przewidziano degustacji. n

i n f o r m a t o r
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Mikołajki
w Starostwie

Nowy
komendant
12 grudnia o 12.00 w Centrum
Szkolenia Łączności i Informaty−
ki w Zegrzu odbędzie się uroczy−
ste przekazanie obowiązków Ko−
mendanta Szkoły Podoficerskiej
Wojsk Lądowych w Zegrzu.

Mikołajki dla Dzieci z Kół Specjalnej odbyły się w środę, 10 grud−
nia o godz. 1000 w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Konkurs karaoke cieszył się wielkim powodzeniem

Kto był grzeczny, dostawał prezent

Szerokiej drogi
(nadszedł) już czas!
Pod koniec listopada oficjalnie oddano do użytku po przebudo−
wie kolejny odcinek drogi krajowej nr 61 Warszawa – Augustów.
Teraz również od Zegrza do Serocka przejeżdza się komfortowo
dwupasmową, dwujezdniową drogą.

Oficjalne przecięcie wstęgi…
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Dyrektor
Warszawskiego
Oddziału
GDDKiA, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz wykonawca inwestycji uroczyście otworzyli kolejny zmodernizowany odcinek tej ruchliwej arterii. Przebudowa
objęła 3,2 km drogi i polegała
na dobudowaniu drugiej jezdni z dwoma pasami ruchu,
dróg lokalnych, bezkolizyjnego skrzyżowania i dwóch kładek dla pieszych. Wzdłuż modernizowanego odcinka ustawiono ponad dwa kilometry
ekranów akustycznych, a wartość zrealizowanej inwestycji
sięgnęła 71 mln zł.
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Zabawę mikołajkową dla
dzieci z Kół Specjalnej Troski
organizujemy już od 1999 roku, czyli od momentu powstania samorządu powiatowego. Tegoroczna zabawa
odbyła się w sali konferencyjnej i trwała od godziny 1000
do 1400. Po powitaniu przez
starostę przybyłych na imprezę dzieci oraz gości rozpoczęła się impreza, którą od kilku
dni skrzętnie przygotowywali
pracownicy Referatu Promocji. Moc atrakcji zaskoczyła
wszystkich. Rozpoczęliśmy
od malowania bombek i kon-

Zakończona właśnie modernizacja z pewnością poprawi szybkość i komfort podróży mieszkańców powiatu,
którzy dojeżdżają do stolicy
do pracy oraz osób przejeżdżających przez nasz powiat
w drodze na Mazury.
Otwarty pod koniec listopada odcinek to dopiero początek o wiele większej inwestycji, jaką będzie obwodnica Serocka. Budowa tej ostatniej
rozpocznie się już na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku, zakończenie prac jest
zaś planowane na rok 2010.
Więcej na temat obwodnicy
piszemy na stronie….
Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie rozstrzygną się też
ostatecznie losy przebudowy
drogi nr 61 na odcinku przejścia
przez Legionowo i łączącym
Legionowo z Zegrzem. Wówczas może w końcu będziemy
mogli zapomnieć o codziennych korkach na tej drodze. n

…i można mknąć aż do najbliższego zwężenia

kursu na najładniejszy łańcuch, a skończyliśmy na konkursie karaoke, który zakończyła loteria fantowa.
Jak co roku dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który
wręczył im wszystkim paczki.
Uczestnicy imprezy poprosili
Szanownego Gościa, aby odwiedził ich również w przyszłym roku, co spotkało się
z jego pozytywnym odzewem.
Akcentem świątecznych prezentów zakończyła się ta jedna z najbardziej udanych imprez organizowanych przez
Starostwo Powiatowe. n

Odchodzący st. chor. sztab.
Tomasz Kępa był komendantem od powstania Szkoły
w 2004 r. Obecnie przechodzi
na wyższe stanowisko służbowe
w korpusie oficerskim.
Przyjmujący obowiązki Komendanta Szkoły Podoficerskiej st. chor. Andrzej Wojtusik
dotychczas był rzecznikiem
prasowym SPWL. Jest absolwentem Szkoły Chorążych
Wojsk Łączności w Legnicy,
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Akademii Obrony Narodowej.
Interesuje się tematyką
przywództwa, paralotniarstwo, historia, polityka, gospodarka, turystyka, psychologia oraz nowoczesne technologie nauczania. n

Radio eMka startuje
W piątek, 19 grudnia, o godz. 18.30, w sali widowiskowej Urzę−
du Gminy Wieliszew odbędzie się uroczysta inauguracja działal−
ności Radia eMka.
Impreza będzie miała artystyczne zacięcie – po oficjalnym rozpoczęciu nadawania
sygnału przez wieliszewską
rozgłośnię zebrani na uroczystości goście obejrzą film pt.:
„Krwawy turnus” oraz wysłuchają koncertu kultowego zespołu „Inter City”. Radio
eMka jest internetową rozgłośnią, która powstała z inicjatywy Stowarzys z e n i a
„Młodzi
d l a

Roz woju eMka”
przy
wsparciu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich działającego
przy Ministerstwie Pracy
i Pomocy Społecznej. Aby jej
słuchać wystarczy wejść na
stronę internetową www. radioemka. pl. W Radiu eMka
słuchacze znajdą audycje
z muzyką nagrywaną współcześnie – klubową, alternatywną, filmową oraz klasyką
rocka i popu z połowy i końca XX wieku. Oczywiście nie
zabraknie list przebojów

i prezentacji płyt z prywatnych kolekcji.
Mocną stroną Radia eMka
mają być audycje autorskie.
Wokół wieliszewskiego projektu skupiła się grupa osób
aktywnych, które chcą pracować na rzecz gminy i rozwijać
swoje talenty. Dzięki ich audycjom słuchacze poznają
ciekawych ludzi, mogących
pochwalić się interesującym
hobby, osiągnięciami lub
nieprzeciętnymi
zdolnościami. Radio

eMka
zadba
również o rzetelne programy informacyjne, dzięki którym
słuchacze dowiedzą się
o planowanych w gminie
Wieliszew i powiecie legionowskim wydarzeniach. Redakcja przewiduje również
relacje „na żywo” z imprez
szczególnie uroczystych i najważniejszych. Radio eMka
będzie blisko szeroko pojętej
kultury. Wśród audycji znajdą się relacje z wydarzeń takich jak: koncerty, spektakle,
uroczystości i wystawy.
Zapraszamy mieszkańców
na uroczystość i oczywiście
do słuchania radia n
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Obwodnica Serocka
tuż, tuż!
Ostatni etap konsultacji społecznych, poprzedzających wydanie
pozwolenia na budowę obwodnicy Serocka odbył się w
tamtejszym ratuszu.

p o w i a t u

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

Z życia rady
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy cykl, przybliżający sylwet−
ki wybranych przez Państwa radnych rady powiatu legionowskie−
go. Poniżej przedstawiamy kolejnych troje. Poznajmy lepiej tych,
którzy na codzień reprezentują nasze interesy w powiatowym
„parlamencie”.

Radni z innej strony…
Od lewej: wojewoda, burmistrz Serocka i starosta
Konsultacje miały formę rozprawy administracyjnej, którą
otworzył wojewoda mazowiecki
Jacek Kozłowski. Oprócz niego
w sali konferencyjnej urzędu
miejskiego w Serocku można
było spotkać: przedstawicieli inwestora (Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad)
w osobach Wojciecha Dąbrowskiego – dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA i jego zastępcy Stanisława Dmuchowskiego oraz projektantów
obwodnicy z firmy Mosty Katowice. Lokalne samorządy
reprezentowali: gospodarze z

my deklaracji uczestnictwa
w postępowaniu przetargowym.
Przetarg planowany jest na
przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Pierwsze roboty,
które będą prowadzone już
w okresie zimowym, będą obejmować m.in. wycinkę drzew
i krzewów.
Na rozprawie projektanci obwodnicy omówili też kwestie
ochrony środowiska i zastosowane rozwiązania, które zminimalizują uciążliwości drogi dla
środowiska i okolicznych mieszkańców. Chodzi o ekrany
dźwiękochłonne, odwodnienie

Niedługo tak będzie wyglądać cała obwodnica Serocka
Serocka: burmistrz Sylwester
Sokolnicki i jego zastępca Józef
Zając oraz przewodniczący rady miejskiej Artur Borkowski;
starosta legionowski Jan Grabiec, wójt Wieliszewa Waldemar Kownacki, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski
oraz mieszkańcy gminy i przedstawiciele mediów.
Z informacji, które podali wojewoda i inwestor wynika, że
proces przygotowania inwestycji ma się ku końcowi. Wykup
nieruchomości pod drogę też
praktycznie się zakończył. Spośród 245 działek, które GDDKiA musiała pozyskać, brakuje
tylko jednej. Jej stan prawny jest
nieuregulowany i trwa jeszcze
postępowanie administracyjne,
które doprowadzi do przejęcia
gruntu. W dniu konsultacji (6
listopada) upłynął również termin składania przez zaproszone
do przetargu ograniczonego fir-

drogi wraz urządzeniami podczyszczającymi, przejścia dla
zwierząt, zabezpieczenie elementów cennych przyrodniczo,
jak również posadzenie nowej
roślinności, obok tej, z
konieczności wycietej.
Przygotowania do rozpoczęcia budowy drogi są na
ukończeniu. Jej powstanie nabrało wreszcie realnych kształtów. Warto tu wspomnieć, że 27
listopada nastąpiło uroczyste
oddanie do eksploatacji przebudowanego w tym roku odcinka tej samej drogi krajowej między Zegrzem a Serockiem,
o czym piszemy na stronie 5.
Podczas tej uroczystości wojewoda przekazał samorządowcom z naszego powiatu podpisane już pozwolenie na budowę
obwodnicy, które zgodnie
z wnioskiem inwestora, ma
klauzulę natychmiastowej wykonalności. n

Iwona Górska…
…lekarz pediatra, radna powiatowa z Legionowa 1. i 3. kadencji, przewodnicząca komisji rodziny,
zdrowia
i spraw społecznych rady powiatu, członkini komisji rozwoju i budżetowej.
Członkini działającego przy Staroście Legionowskim Zespołu ds. Promocji Zdrowia, przygotowującego założenia i nadzorującego realizację
Samorządowego Programu Promocji Zdrowia,
realizowanego w powiecie od 2001 roku.
Najbardziej lubię…
… czuć stabilizację i móc
przewidzieć ważne sprawy.

Stanisław
Kraszewski…
…z wykształcenia prawnik, pracował jako ławnik
sądowy, nauczyciel, w policji,
obecnie na emeryturze. Radny powiatowy od początku istnienia powiatu legionowskiego, przewodniczący komisji bezpieczeństwa
i porządku publicznego, członek komisji budżetowej.
Najbardziej lubię…
… być wśród ludzi, działać na
rzecz ich bezpieczeństwa i
wzrostu ich aktywności
społecznej, szczególnie
młodzieży.
Najbardziej nie lubię…
… marazmu, mówienia, że to się
nie da zrobić.
Moja największa wada…
… odkładanie spraw na później.
Zenona
Powała…
…z zawodu finansistka, z samorządem związana
od początku jego
istnienia, tj. od
1990 roku, jako
skarbnik gminy
Nieporęt, wcześniej pracowała w urzędzie gminy Nieporęt na stanowisku głównego księgowego (od 1973 r.).
Od 2006 r. radna powiatu legionowskiego. Przewodnicząca komisji ochrony środowiska, rolnictwa i terenów wiejskich, członkini komisji rozwoju, komisji oświaty, kultury i sportu oraz komisji
budżetowej.

Najbardziej nie lubię…
… bylejakości, kiedy się coś robi,
trzeba to robić dobrze. Jeśli robić
byle jak, to nie robić wcale.
Moja największa wada…
… ospałość, lubię długo spać.
Moja największa zaleta…
… nie lubię mówić o sobie
dobrze, lepiej, jak robią to inni.
Moje magiczne miejsce to…
… nad morzem, najlepiej nad
Bałtykiem, piękne miejsce o
każdej porze roku.
Z wielką przyjemnością jem…
… słodkie pomarańcze i maliny.
Największe zagrożenie dla powiatu…
… upolitycznienie samorządów.
Największa szansa przed powiatem….
… wzajemna współpraca z
gminami i gmin ze sobą.
Moje motto…
… „Żyj tak, aby innym z tobą
było dobrze”.
Moja największa zaleta…
… aktywność, sprawność
w działaniu, życzliwość do innych,
przekonanie, że nie złych ludzi.
Moje magiczne miejsce to…
… sala gimnastyczna –
wychowanie młodzieży poprzez
sport.
Z wielką przyjemnością jem…
… truskawki, owoce, ale frytki
też.
Największe zagrożenie dla powiatu…
… bezpieczeństwo ekologiczne –
śmieci w lasach, coraz większa
ilość osób bezdomnych, w tym
młodych.
Największa szansa przed powiatem…
… wykształceni młodzi obywatele
powiatu, absolwenci naszych
szkół i odpowiednio wysoki
poziom ich kształcenia,
wykorzystanie szansy „Zalew
Zegrzyński”.
Moje motto…
… „Zauważyć, że inni mają
gorzej – pomóż im”.

Najbardziej lubię…
… pomagać ludziom.
Najbardziej nie lubię…
… kłamstwa.
Moja największa wada…
… pamiętliwość.
Moja największa zaleta…
… uczciwość.
Moje magiczne miejsce to…
… dom rodzinny (pielęgnowanie
tradycji w gronie rodzinnym,
magiczne święta i uroczystości).
Z wielką przyjemnością jem…
… słodycze.
Największe zagrożenie dla powiatu…
… paraliż komunikacyjny.
Największa szansa przed powiatem…
… oświata i turystyka (Zalew
Zegrzyński).
Moje motto…
… „Nie rób drugiemu, co Tobie
niemiłe”.

lat
Powiatu
Legionowskiego
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Wywiad ze starostą Janem Grabcem

Efekt synergii
– Od powstania powiatu
minęło zaledwie 10 lat – czy
ta dość skromna rocznica
uzasadnia organizowanie jubileuszowych obchodów?
− Traktujemy rocznicę
przywrócenia samorządu powiatowego jako pretekst do
podsumowania minionej dekady i spojrzenia z tej perspektywy w przyszłość. Trzeba powiedzieć, że powstanie
powiatu legionowskiego było
dużym sukcesem ówczesnych

dojeżdżać. Najważniejsze jest
jednak, że wspólna struktura
samorządowa to szansa na
bliższą współpracę gmin
a w ślad za tym ludzi mieszkających, pracujących, wypoczywających na tym terenie.
Współdziałanie innych pod
wieloma względami gmin pozwala na osiągnięcie efektu
synergii. Mamy na naszym terenie gminy dawniej wiejskie,
a dziś stające się przedmieściami Warszawy, jak Jabłon-

Chociażby potencjał Jeziora
Zegrzyńskiego, czy jabłonowskiego brzegu Wisły wymaga
koncentracji działań na większą skalę niż tylko lokalnych.
Samorząd powiatowy jest
zinstytucjonalizowaną płaszczyzną spotkania potencjałów, interesów, inicjatyw, potrzeb i problemów gminnych,
które razem łatwiej będzie
rozwiązać.
− Jakie są najważniejsze
osiągnięcia powiatu?

Powiat Legionowski – przystań w sercu Mazowsza

władz samorządowych. Pierwotnie miał powstać powiat
Warszawa-Wschód, obejmujący również teren powiatu
wołomińskiego. Jubileusz
jest okazją by podziękować
wszystkim, którzy do powstania powiatu się przyczynili.
− Czy powiat legionowski
okazał się potrzebny?
− Powstanie samodzielnej
jednostki na naszym terenie
dało szansę na rozwój instytucji i urzędów, które w innym wypadku nie powstałyby
i do których musielibyśmy

na i Nieporęt. Mamy dawniej
rolniczy Wieliszew, dziś rozwijający się nie tylko pod
względem osadniczym, ale
także usługowo-przemysłowym, w perspektywie sąsiadujący z lotniskiem międzynarodowym w Modlinie. Mamy Serock jako gminę miejsko-wiejską i miasto Legionowo stanowiące zaplecze
administracyjne i usługowe
powiatu. Zrównoważony rozwój naszych gmin na dłuższą
metę możliwy jest tylko w ścisłym związku z pozostałymi.

− Wiele sygnałów dowodzi,
że istnienie powiatu zostało
zaakceptowane
zarówno
przez lokalne instytucje jak
i społeczność. Dziś już nikt
nie kwestionuje potrzeby
funkcjonowania tej struktury.
Powiat staje się rzeczywistym
współgospodarzem na tym terenie. Ostatnie cztery lata,
dzięki wygospodarowaniu
w budżetach większych środków na najpilniejsze inwestycje pozwalają powiatowi
realnie rozwiązywać problemy społeczności. Zain-

westowanie 20 mln zł rocznie
to niebagatelny wkład w rozwój naszego terenu. Powiat
zdobywa prestiż stając się wiarygodnym partnerem dla gospodarzy gmin. Często też sami inicjujemy przedsięwzięcia, realizowane potem wspólnie przez powiat i gminy. Potwierdzeniem efektów współdziałania są chociażby ostatnie decyzje dotyczące przyznania nam dofinansowania
z rządowego programu budowy dróg lokalnych – tzw. schetynówek. Uzyskaliśmy dofinansowanie na 2009 rok dla 3
inwestycji – jednej powiatowej i dwóch gminnych, przygotowanych w ramach partnerstwa z powiatem. Mam nadzieję, że środki pomocowe
w ramach RPO Mazowsze
w jeszcze większej skali zasilą
nasze przyszłoroczne budżety.
− Co wobec tego uznałby
Pan za porażkę?
− Największym problemem, jest to, że dopiero
w końcówce dekady powiatowej udało się wygospodarować znaczące środki na inwestycje. Zjawisko to dotyczy
jednak niestety wszystkich powiatów w Polsce. Utworzono
powiaty bez zabezpieczenia
odpowiednich źródeł dochodów. Z trudem więc wiązano
koniec z końcem. W przypadku naszego powiatu problematyczna była też zmienność
składów zarządów. 2 kadencje
i 4 starostów – a w tle brak
stabilnej większości w radzie
pozwalającej na konsekwentne zarządzanie. Niestety powiaty bardziej niż
gminy są
nara-

Jan Grabiec
żone na występowanie trudnych do pokonania różnic politycznych,
terytorialnych
i branżowych wśród radnych.
W tej kadencji jako starosta
nie mam jednak powodu narzekać: kierunek działania zarządu wyznacza stabilna większość w radzie, pozwalająca
podejmować trudne decyzje.
Nawet opozycja pełni często
bardzo konstruktywną rolę,
podejmując otwarte, merytoryczne debaty w ważnych dla
samorządu kwestiach.
− Co dalej z samorządem
powiatowym?
− Najtrudniejsze wyzwania
na najbliższe dwa lata to racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych i przekształcenie i modernizacja naszej placówki służby zdrowia. Dla
mnie priorytetem są inwestycje w ludzi. Próbujemy stworzyć mechanizm podnoszenia
jakości usług administracyjnych poprzez system szkoleń
i instrumentów motywacyjnych, tak by urzędnicy jednostek powiatowych nie blokowali inicjatyw i przedsiębiorczości mieszkańców.
Największym wyzwaniem
kolejnego dziesięciolecia powiatu jest moim zdaniem zbliżenie samorządu powiatowego do mieszkańców i integracja powiatowej społeczności.
Patrząc na doświadczenia minionej dekady, jestem przekonany, że nasz powiat osiągnie
sukces. n
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Rada I kadencji 1998–2002
Krzysztof Baczyński
Hubert Bogusławski
Waldemar Cieplak
Zenon Durka
Dariusz Ejdys
Iwona Górska
Mirosław Kado
Andrzej Karski
Przemysław Kiełczewski
Andrzej Kiljan
Wiktor Kojro
Waldemar Korzeniewski
Seweryn Kosiorek
Paweł Kozera
Stanisław Kraszewski
Grzegorz Kubalski
Zygmunt Kuśnierz
Rafał Kwiatkowski
Ignacy Mackiewicz
Małgorzata Matuszewska
Zbigniew Michalski
Witold Modzelewski
Marcin Mroziński
Janina Osińska
Stanisław Pazio
Kazimierz Płaciszewski
Krzysztof Płaciszewski
Mieczysław Rudnicki
Roman Smogorzewski
Elżbieta Szkoda
Kazimierz Szumański
Grzegorz Tasak
Edward Trojanowski
Maria Turczyńska
Elżbieta Orłowska-Wrzosek
Józef Zając
Rada II kadencji 2002–2006
Roman Biskupski
Zenon Durka
Mirosław Kado
Andrzej Kiljan
Stanisław Kraszewski
Janusz Kubicki
Radosław Kulikowski
Rafał Kwiatkowski
Anna Mateuszczyk
Małgorzata Matuszewska
Marek Mazur
Zbigniew Michalski
Olga Muniak
Zbigniew Ochrymowicz
Adam Olechowski
Janina Osińska
Krzysztof Płaciszewski
Szymon Rosiak
Robert Słomczyński
Elżbieta Szkoda
Ewa Szymborska
Rada III kadencji 2006–2010
Irena Kopańska-Araszkiewicz
Grażyna Łagocka-Dziadecka
Jan Grabiec
Iwona Górska
Dariusz Jakubczak
Waldemar Jaroń
Andrzej Kicman
Andrzej Kiljan
Paweł Kownacki
Stanisław Kraszewski
Janusz Kubicki
Anna Mateuszczyk
Marek Mazur
Piotr Minkowski
Kazimierz Płaciszewski
Krzysztof Płaciszewski
Zenona Powała
Szymon Rosiak
Jacek Szczepański
Grażyna Trzaskoma
Janusz Wanat n
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Kompetencje i decyzje

Radni, starosta,
powiat
Dziesiąta rocznica przywrócenia powiatowego szczebla samo−
rządu w Polsce to nie tylko okazja do świętowania. To także do−
bry moment do przypomnienia sobie czym tak naprawdę ten po−
wiat stoi. I co może…

j u b i l e u s z o w y

wami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Jest
przewodniczącym zarządu.
Starosta jest kierownikiem
starostwa powiatowego oraz
przełożonym wszystkich pracowników starostwa, o ile
przepisy prawa nie stanowią
inaczej. Jest także zwierzchnikiem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
i powiatowych służb, inspekcji i straży.

Radni Rady Powiatu Legionowskiego
Od lewej w pierwszym rzędzie: G. Łagodzka-Dziadecka, I. Górska, Z. Powała,
I. Kopańska-Araszkiewicz, G. Trzaskoma, A. Mateuszczyk.
Stoją od lewej: J. Szczepański, S. Kraszewki, Krzysztof Płaciszewski, P. Minkowski, J. Grabiec,
S. Rosiak, J. Kubicki, W. Jaroń, M. Mazur, P. Kownacki, J. Wanat, A. Kiljan, D. Jakubczak, Kazimierz
Płaciszewski. Na zdjęciu brakuje Andrzeja Kicmana
Wybory
Pierwsze wybory do powiatów odbyły się na jesieni 1998
roku. W ich wyniku w powiecie legionowskim wybrano 35
radnych, którzy spośród siebie wybrali zarząd powiatu,
jak również przewodniczącego i wiceprzewodniczących
rady. Pierwszym przewodniczącym rady powiatu w Legionowie był Zenon Durka,
obecnie poseł na sejm RP
z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pierwszym starostą,
czyli przewodniczącym zarządu powiatu, był Przemysław
Kiełczewski.
Wybory do rady powiatu,
podobnie jak do rad gmin
i sejmików województwa, odbywają się raz na cztery lata.
Począwszy od II kadencji, tj.
od 2002 roku, rada powiatu
w Legionowie liczy 21 radnych. Skład rady powiatu
w kolejnych kadencjach
przedstawiamy obok.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Radnym
powiatowym może zostać każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady i nie podlegał
wyrokowi sądu, uniemożliwiającemu mu kandydowanie.
Rada Powiatu jest organem
stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Do jej kompetencji należy
w szczególności:

• stanowienie aktów prawa
miejscowego, w tym
uchwalanie budżetu
• wybór i odwołanie Zarządu
Powiatu, skarbnika
i sekretarza
• uchwalanie wysokości
podatków i opłat lokalnych
w granicach określonych
ustawami,
• gospodarowanie majątkiem
powiatu i jego jednostek
administracyjnych
• tworzenie i przystępowania
do związków, stowarzyszeń,
fundacji i spółdzielni,
spółek, zrzeszeń, w tym
także międzynarodowych
• współpraca ze
społecznościami lokalnymi
innych państw
• uchwalanie powiatowego
programu zapobiegania
przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku
publicznego,
• uchwalanie powiatowego
programu przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,
• podejmowanie uchwał w
sprawach herbu powiatu i
flagi powiatu,
• podejmowanie uchwał w
sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i
studentów,
Starosta…
…organizuje pracę zarządu
powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi spra-

• powołuje i odwołuje
kierowników tych
jednostek, w uzgodnieniu z
wojewodą, a także
wykonuje wobec nich
czynności w sprawach
zakresu prawa pracy, jeżeli
przepisy nie stanowią
inaczej,
• zatwierdza programy ich
działania,
• uzgadnia wspólne
działanie tych jednostek na
obszarze powiatu,
• w sytuacjach szczególnych
kieruje wspólnymi
działaniami tych jednostek,
• zleca w uzasadnionych
przypadkach
przeprowadzenie kontroli.
Starosta opracowuje plan
operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W zakresie wskazywanym ustawami jest organem
administracji publicznej.
Zazwyczaj starostę rada powiatu wybiera spośród siebie.
Jednak nie jest to obowiązkowe. Powiat Legionowski miał
już taki przypadek – starostą,
nie będącym członkiem rady
powiatu, była Dorota Sowińska-Kobelak, pełniąca tę funkcję w latach 2004 – 2006.
Zadania i kompetencje powiatu
Zadania i kompetencje powiatu określa art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Należą do nich określone ustawami zadania publicz-

ne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
• edukacji publicznej,
• promocji i ochrony
zdrowia,
• pomocy społecznej,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania osób
niepełnosprawnych,
• transportu zbiorowego
i dróg publicznych,
• kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki,
• geodezji, kartografii
i katastru,
• gospodarki
nieruchomościami,
• administracji architektoniczno-budowlanej,
• gospodarki wodnej,
• ochrony środowiska
i przyrody,
• rolnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego,
• porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli,
• ochrony
przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowej
i zapobiegania innym
nadzwyczajnym
zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz
środowiska,
• przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,
• ochrony praw konsumenta,
• utrzymania powiatowych
obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
oraz obiektów
administracyjnych,
• obronności,
• promocji powiatu,
• współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
• Do zadań publicznych
powiatu należy również
zapewnienie wykonywania
określonych w ustawach
zadań i kompetencji
kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży.
• Ustawy mogą określać inne
zadania powiatu.
• Ustawy mogą określać
niektóre sprawy należące
do zakresu działania
powiatu jako zadania
z zakresu administracji
rządowej, wykonywane
przez powiat.
• Powiat na uzasadniony
wniosek zainteresowanej
gminy przekazuje jej
zadania z zakresu swojej
właściwości na warunkach
ustalonych
w porozumieniu.
Za nami pierwsza „dziesiątka” powiatów. Jakie będą ich
kompetencje, sposób wybierania przedstawicieli oraz czy
powiaty będą w ogóle... istnieć? O tym przekonamy się
w następnym dziesięcioleciu. n
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Uzupełnić budżet

Wywiad z Romanem Smogorzewskim, byłym wicestarostą i starostą
legionowskim

Drogi, hale, studenci
Cztery lata temu, w momencie wstąpienia Polski do wspólnoty
europejskiej, powiat legionowski zaczął się starać o pieniądze
z ue. Kasa leży także gdzie indziej. Skąd ją bierzemy? Z jakich
programów korzystamy?

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
Naszym pierwszym działaniem były stypendia edukacyjne dla mniej zamożnych
uczniów i studentów. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa, a dostali
je najubożsi uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, zamieszkali w powiecie. Ze stypendiów skorzystało 579 uczniów
(1500 zł w roku szkolnym)
i 140 studentów (2000 zł w roku akademickim).
Wysokość dotacji z EFS
i Budżetu Państwa w latach 2004–2006 wyniosła
w sumie 1 044 725 zł., a szczegółowo wyglądało to następująco:
Projekt Pomoc stypendialna Powiatu Legionowskiego
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich
dla których Powiat jest organem prowadzącym
Kwota: 301 000 zł,
skorzystało 249 osób,
Okres realizacji: 15.11.2004
– 31.05.2006
Projekt Stypendia dla studentów 2004/2005
Kwota dofinansowania:
94 725 zł, skorzystało
66 studentów,
Okres realizacji: 15.11.2004
– 31.08.2005
Projekt Edukacja bez barier – program stypendialny
Powiatu Legionowskiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006
Kwota dofinansowania:
294 000 zł dla 196
uczniów,
Okres realizacji: 1.09.2005
– 31.08.2006
Projekt Euroszansa – program stypendialny dla studentów z Powiatu Legionowskiego w roku akademickim 2005/2006
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Kwota dofinansowania:
94 000 zł dla 44 osób,
Okres realizacji:
01.10.2005–30.09.2006
Projekt Edukacja bez barier – program stypendialny
Powiatu Legionowskiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007
Kwota dofinansowania:
201 000 zł dla 134
beneficjentów
Okres realizacji: 1.09.2006
– 31.08.2007
Projekt Euroszansa – program stypendialny dla studentów z Powiatu Legionowskiego w roku akademickim 2006/2007
Kwota dofinansowania:
60 000 zł dla 30 osób,
Okres realizacji: 1.10.2006
– 30.09.2007
W roku 2007 rozpoczął się
kolejny okres programowania
funduszy strukturalnych na lata 2007–2013. Rząd polski podzielił większość środków na
województwa, które według
własnych potrzeb stworzyć miały Regionalne Programy Operacyjne z podziałem na zadania
wymagające dofinansowania.
Trwało to cały 2007 rok…
Powiat Legionowski nie spoczął jednak na laurach, tylko
zaktualizował Plan Rozwoju
Lokalnego i Wieloletni Plan
Inwestycyjny, aby przygotować je jako ewentualne załączniki do wniosków o kasę.
Pieniądze były jednak także
gdzie indziej. Zwłaszcza na
inwestycje.
W 2007 r. uzyskaliśmy z budżetu województwa mazowieckiego:
1 000 000 zł – na
przebudowę drogi
powiatowej
nr 1820W Chotomów
– Jabłonna;
dokończenie na str. 14

Rowerem i w weekendy
− Jak Pan wspomina pierwszą kampanię wyborczą do powiatu z 1998 roku?
− Byłem wówczas pełnomocnikiem Akcji Wyborczej Solidarność i za tę kampanię odpowiadałem. Bardzo dużo się
działo, mieliśmy sporo pomysłów. Osiągnęliśmy rewelacyjny
wynik wyborczy, bo w mieście
mieliśmy połowę radnych – tego się już nigdy nikomu później
nie udało powtórzyć – a w powiecie AWS miał prawie połowę rady. Wybory to święto demokracji, dla mnie to było jak
pracowity karnawał. Niestety,
zaraz po wyborach karnawał się
dla mnie skończył.
− I tu dochodzimy pewnie do
momentu, w którym został Pan
wicestarostą. W jakich okolicznościach to się stało?
− Dla mnie wyglądało to tak:
murzyn zrobił swoje, murzyn
może odejść. Była wstępna propozycja, żebym został wiceprezydentem Legionowa, zajął się
oświatą. I nagle został nim ktoś
inny, nie zaangażowany, nieznany prawie nikomu. Mnie natomiast powiedziano: jesteś
młody, powinieneś poczekać.
− A Pan nie chciał czekać?
− Cztery lata sprawowania
funkcji radnego miejskiego to
był dla mnie czas wytężonej nauki i pracy. Jeździłem na szkolenia, warsztaty, studiowałem. Byłem jednym z najmłodszych
radnych, moi starsi koledzy,
którzy mieli obowiązki rodzinne nie mieli na to czasu. Wiele
się nauczyłem i wiedziałem, że
podołam pracy na takim stanowisku. Jednak potraktowano
mnie prawie jak zdrajcę, człowieka nieuprawnionego. Wicestarostą zostałem dopiero 26
stycznia 1999 r., a wybory były
w październiku 1998 r. Co istotne, 27 stycznia rada powiatu
uległaby rozwiązaniu, gdyby nie
wybrała wicestarosty, takie
wówczas były przepisy.
− Kiedy jednak został Pan
już wicestarostą, dość szybko
Pana praca zyskała uznanie, bo
niedługo potem został Pan starostą?
− Lubię pracę w samorządzie. Moja żona za tym nie
przepada i zupełnie tego nie rozumie, bo ja mógłbym nie wychodzić z tej roboty. Byłem teraz dwa tygodnie na urlopie
i gdyby nie duża odległość od
Legionowa, pewnie wsiadłbym
na rower i przyjechał do urzędu.
Podobnie było w starostwie.
Pracowałem tam, i zawsze tak
się staram, nie osiem godzin
i nie od poniedziałku do piątku,
tylko tyle, ile było trzeba. I w soboty, i w niedziele. Takie podejście daje efekty.

Nie można jednak zapomnieć, że początki były bardzo
trudne, na nic nie mieliśmy pieniędzy. Była bieda aż piszczy.
Ponadto gminy wiejskie niepokoiły się, że Legionowo zdominuje powiat ich kosztem.
− A co, oprócz braku pieniędzy, było najtrudniejsze przy
budowaniu tych powiatowych
struktur administracyjnych?
− Jedną z bolączek, która do
tej pory nie została rozwiązana,
choć sam się z tym za bardzo nie
utożsamiam, była lokalizacja
starostwa. Zdarzało się nawet,
że kiedy stwarzaliśmy lepsze
warunki do pracy spotykaliśmy
się z niezadowoleniem. Mam tu
na myśli Powiatowy Urząd Pra-

Roman Smogorzewski
cy, który przenieśliśmy z małych, ciasnych pomieszczeń przy
ul. Krasińskiego w Legionowie.
Wydawało się, że jest to zmiana
na lepsze, zarówno dla urzędników, którzy zyskali bardziej
komfortowe warunki pracy, jak
i dla osób bezrobotnych, które
mogły załatwiać swoje sprawy
w bardziej cywilizowanych warunkach. Okazało się, że zrobiliśmy w ich odczuciu źle, bo
urzędnicy woleli pracować,
a klienci być obsługiwani w gorszych warunkach, byle nie dojeżdżać na Łajski, gdzie kursowała tylko komunikacja lokalna. A wtedy nie wszyscy mieli
samochody…
Jak już wspominałem trudne
było także przekonanie wójtów,
że powiat nie stanowi zagrożenia ze strony Legionowa, że to
nie jest żadna dominacja miasta. Było jednak i jest nadal tak,
że budowanie zgodnej współpracy odbywa się kosztem stolicy powiatu, bo inwestycje są kierowane do mniejszych gmin, nie
do Legionowa.
− Pamięta Pan jakieś zabawne sytuacje związane z tamtym
okresem?
− Na początku, w związku
z brakiem pieniędzy, było mało
mebli. Nie miałem biurka, kiedy ktoś do mnie przychodził, nie
mieliśmy przy czym usiąść. Na
korytarzu stał stolik, mocno już
sfatygowany. Ja jestem oszczędny z natury, postanowiłem więc
wykorzystać ten mebel. Pewne-

go dnia przyszedł do mnie Jerzy
Telak, dziś prezes Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i prawie mu zęby
ten stolik wybił, bo on się na
nim oparł, a mebelek się rozleciał. Po tym incydencie postanowiliśmy zakupić stół, który kosztował kilkaset złotych i to była
duża inwestycja powiatu legionowskiego…
− Jaką swoją decyzję, jako
starosty, wspomina Pan jako
najtrudniejszą?
− Najtrudniejszą decyzją,
którą przeżywałem wiele miesięcy, było zwolnienie geodety
powiatowego. Trwało to chyba
z pół roku. Jak zbliżał się koniec
miesiąca i wiedziałem, że powinienem podjąć decyzję, robiłem
się chory. Wiedziałem, że muszę to uczynić, pamiętałem jednak, że ten pan ma dzieci i będzie mu trudno.
To był pierwszy człowiek, którego zwolniłem.
I gdyby nie Tomasz Myśliński,
dziś główny geodeta Warszawy,
którego chciałem zatrudnić, żeby postawił na nogi i uporządkował tę dziedzinę, co zresztą
się udało z korzyścią dla powiatu, pewnie bym się nie zdecydował. Do tej pory nie znoszę tego
robić. Zresztą od dwóch lat chyba tylko jedną osobę zwolniłem.
− A co Pan najmilej wspomina z okresu swojej pracy w starostwie?
− Współpracowników. Tam
naprawdę byli fajni ludzie. Kiedy w 2002 roku zdecydowałem
się odejść ze starostwa, najbardziej żal mi było ludzi, bo już
wówczas udało nam się zbudować ekipę, która wiedziała co
ma robić i powoli przyzwyczajała się do tego, że pracuje w sklepie z usługami publicznymi.
− Co Pan uważa za swoją porażkę, jako starosty, a co za największy sukces?
− Myślę, że największy sukces
to fakt, że w stosunkowo krótkim czasie, trzech lat, udało nam
się uzyskać powszechną akceptację dla powiatu legionowskiego. Mimo tragicznej biedy udało
się stworzyć podwaliny dobrze
funkcjonującego samorządu, co
wcale nie jest tak częste w Polsce. Niezwykle istotne jest także,
iż w gronie włodarzy powiatu
i gmin spotykamy się, uzgadniamy, dotrzymujemy słowa
i współpracujemy ze sobą, mimo
czasem sprzecznych interesów.
Natomiast największą moją
porażką wydaje się fakt, że nie
udało mi się przekonać moich
dawnych przyjaciół z AWS,
z którymi robiliśmy kampanię
wyborczą w roku 1998, że jednak byłem dobrym kandydatem
na wicestarostę. n
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Rozmowa z Zenonem
Durką,
przewodniczącym
Rady Powiatu
w latach 1999–2000

Zagajnik
polityki
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Dziesięć lat minęło… jak jeden dzień

niędzy, których jest zresztą
zawsze za mało. Jak wyglądały dochody i wydatki z powiatowego budżetu w ostatniej
dziesięciolatce?
W uproszczeniu można powiedzieć, że pierwsze lata istnienia powiatu były bardzo
chude. Większość dochodów
pochodziła z dotacji i subwencji skarbu państwa, a ich wysokość nie pokrywała często
koniecznych wydatków. Poprawa nastąpiła dopiero po
zmianie przepisów w 2004 roku. Ponadto wejście Polski do
Wspólnoty Europejskiej pozwoliło na staranie się o dofinansowanie ze środków UE.
1999 był pierwszym rokiem
faktycznej działalności powiatów. Dochody naszego powiatu
wyniosły
wówczas
13 825 735, – złotych, a wydatki 13 193 134, – złote. Jak znaczące „zmiany w kasie” zaszły
od tamtej pory pokazuje wielkość budżetu roku 2007,
w którym dochody wynio-

Dycha
na karku
Okrągła rocznica istnienia powiatu legionowskiego to
dobra okazja do podsumowań. Jak zmienialiśmy się
w ciągu ostatniej dekady? Ile nas przybyło? Co udało
nam się przez ten czas zrobić?

Zenon Durka
− Jak Pan wspomina swój
wybór na stanowisko pierwszego w historii przewodniczącego Rady Powiatu Legionowskiego?
− Wybór był wynikiem zarówno ustaleń w gronie samorządowców z Legionowa
jak i podziałów parytetów
w gronie działaczy lokalnych
w powiecie. W jednym i drugim przypadku był to dla
mnie wyraz zaufania tych
osób i autentycznie wielka satysfakcja.
− Co szczególnie utkwiło
Panu w pamięci z tamtego
okresu?
− Trudne początki rodzącego się samorządu.
− Burzliwe debaty polityczne i merytoryczne.
− Budowanie zaufania, często trudne i nieskuteczne,
między poszczególnymi reprezentantami włodarzy gmin
i nimi samymi. Trudne konsensusy w sprawach podziału
jakże niewielkich środków na
inwestycje powiatowe.
− Czy jest coś, co uznaje
Pan za swój największy sukces i największą porażkę
w pierwszej kadencji rady powiatu?
− Sukcesem była umiejętność sprawnego prowadzenia
obrad, umiejętność kreowania
debaty pozaemocjonalnej,
a merytorycznej. Nie zawsze
było to łatwe i czasem, ale tylko czasem nieskuteczne.
Porażką była nieskuteczność utrzymania władzy politycznej przez okres kadencji
przez ekipę, której byłem elementem.
− Jak Pan może porównać
ówczesny powiat z dzisiejszym. Jego stan, wizerunek,
możliwości?
− Aktualnie jest to zupełnie inna struktura. Powiat
jest silny zgodą polityczną,
wypracowaniem form współpracy między gminami i zasad podziału środków na inwestycje między nimi.
dokończenie na str. 13

Powiat to wspólnota lokalna osób, zamieszkujących
określony granicami administracyjnymi obszar. Krótko
mówiąc powiat to jego mieszkańcy. W 1998 r. obszar, składający się z gmin Jabłonna,
Nieporęt, Wieliszew, Serock
oraz Legionowo, zamieszki-
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wielu lat. Coraz więcej osób,
zwłaszcza mieszkających dotychczas w warszawskich blokach, wybiera powiat legionowski na miejsce, gdzie stanie ich własny, często pierwszy dom. Dlatego dziś, oficjalnie, mieszka u nas 95 961
osób, a trzeba zaznaczyć, że

18000
Oświata
Bezpieczeństwo
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Inwestycje

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1999

2000

2001

wało nieco ponad 82 tysiące
osób.
W ciągu dziesięciu lat liczba ta znacząco wzrosła dzięki
rozkwitowi
budownictwa
mieszkaniowego. Atrakcyjny
ze względu na rozwijające się
miasta i wsie, bliskość stolicy
i piękno przyrody region
przyciągnął wiele osób, które
zdecydowały się tu osiedlić.
Tendencja utrzymuje się od

2002

2003

2004

2005

dane obejmują jedynie osoby
zameldowane. W rzeczywistości w powiecie jest grubo
ponad 100 000 ludzi.
Powiat to także administracja. Jej zadaniem jest obsługa
mieszkańców, ale także dbanie o rozwój regionu w przypisanych ustawowo dziedzinach.
Swoich zadań powiat nie
mógłby wykonywać bez pie-

2006

2007

sły 52 620 128,85 złotych, wydatki 52 044 702,45 zł. Łatwo
wyliczyć, że był on czterokrotnie większy, niż ten z początku
działalności powiatu. Planowane wydatki na 2009 r. mają
wynieść 60 milionów złotych.
Wykres w ramce przedstawia, jak zmieniały się wydatki
powiatu legionowskiego na
najważniejsze
dziedziny
(oświatę, bezpieczeństwo,

Liczba ludności w poszczególnych gminach i całym powiecie legionowskim w latach 1998–2008*:

1998

7623

49 372

9492

9010

6797

Powiat
Legionowski
82 294

1999

7841

49 587

9824

9261

6880

83 393

2000

8178

49 769

10 051

9466

6970

84 434

2001

8611

49 797

10 308

9687

1033

84 462

2002

9217

49 891

10 589

9854

7204

86 755

2003

9833

49 818

10 894

10 041

7390

87 976

2004

10 654

49 782

11 297

10 224

7634

89 591

2005

11 495

49 781

11 625

10 438

7838

91 177

2006

12 197

49 767

12 018

10 734

8080

92 796

2007

12 973

49 939

12 534

11 143

8450

95 039

2008

13 290

49 997

11 354

11 335

9985

95 961

Rok/gmina

Jabłonna

Legionowo

Nieporęt

Serock

Wieliszew

*wszystkie dane na 31 grudnia za wyjątkiem roku 2008, w którym dane podają stan na 30 czerwca

ochronę zdrowia, pomoc
społeczną i inwestycje) w latach 1999–2007. W zestawieniu uwzględnione zostały jedynie pełne lata. W roku 1999 nie było wydatków
na ochronę zdrowia, a w 2000
roku wydatki na bezpieczeństwo wyniosły 666,00 zł, i były
za małe, by je zamieścić na
wykresie. Pod hasłem pomocy społecznej znalazły się
również wydatki poniesione
przez powiat na pomoc osobom bezrobotnym.
Wreszcie to, co wszystkich
bardzo interesuje, czyli inwestycje. Warto tu zwrócić uwagę, że ze względu na obowiązujące w pierwszych latach
przepisy dotyczące finansów
powiatów, o czym wspominaliśmy wyżej, polityka inwestycyjna powiatów praktycznie
nie istniała. Wyjątkiem jest tu,
w przypadku powiatu legionowskiego, budowa Domu
Pomocy Społecznej, która
w 55% była finansowana
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a w pozostałych 45% przez Urząd ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 2004 roku,
kiedy w życie weszła nowa
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na inwestycje systematycznie zwiększają swój
udział w rosnącym z roku na
rok budżecie powiatu. Ilustruje to wykres w ramce obok.
W ciągu ostatniej dekady
powiat legionowski zmodernizował 42 km ze 120 kilometrów zarządzanych przez siebie dróg.
• Zmodernizowaliśmy
most w Izabelinie,
w gminie Nieporęt
• Przebudowaliśmy zostało
rondo Piłsudskiego
w Legionowie
• Wybudowaliśmy rondo
na skrzyżowaniu ulic
Partyzantów i Piusa XI
w Chotomowie.
• Powstały chodniki w Woli
Kiełpińskiej, Borowej
Górze, Ludwinowie
Zegrzyńskim,
• Białobrzegach,
Beniaminowie, Wólce
Radzymińskiej,
Izabelinie, Stanisławowie,
Pierwszym,
Stanisławowie Drugim,
Kątach Węgierskich,
Chotomowie, Górze,
Łajskach i Legionowie.
• Zbudowaliśmy halę
sportową przy
Powiatowym
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
Najbliższe plany to m.in.
rozbudowa przychodni – Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie oraz budowa nowej siedziby starostwa. n
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Siedem lat dla zdrowia
Kilkaset wykrytych przypadków raka. Ponad tysiąc
stanów przednowotworowych. Tysiące ocalonych. To
efekt darmowych badań profilaktycznych. Jednak nie
wszyscy z nich korzystają…
Od 2001 roku w powiecie legionowskim realizowany jest

Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie Pre-

wencji Chorób Nowotworowych, finansowany ze środków
powiatu i wszystkich pięciu
gmin wchodzących w jego
skład, czyli Jabłonny, Legionowa, Nieporętu, Serocka
i Wieliszewa. Do 2007 roku

zyjnych, ogłoszeń parafialnych. Wszyscy wiedzą o darmowych badaniach, ale czy
z nich korzystają?
Z badań PBS DGA, przeprowadzonych dla programu „Teva – 360 stopni dla
zdrowia” wynika, że ponad
połowa Polaków (53,4%)
uważa, że jest zdrowa i nie
widzi potrzeby wykonywania badań profilaktycznych, pozostali są zbyt zapracowani (16%), nie stać
ich na badania (11,5%) lub
nie wiedzą, gdzie i kiedy je
wykonać (6,9%).
Badanie PBS DGA, przeprowadzone kwiecień 2007
na reprezentatywnej grupie
Polaków. Nie sumuje się
do 100, możliwość wielokrotnej odpowiedzi.

Naprawdę warto korzystać z darmowych badań profilaktycznych

program obejmował bezpłatną edukację i badania profilaktyczne w czterech podstawowych grupach nowotworów: rak sutka (do roku 2006
kobiety w grupie wiekowej 50–69 lat, w roku 2007 kobiety w grupie wiekowej 40–49
lat); rak szyjki macicy (kobiety
w grupie wiekowej 25 – 59 lat),
rak gruczołu krokowego
(mężczyźni powyżej 50 roku
życia), rak jelita grubego – populacja w grupie wiekowej pomiędzy 50 a 74 lata.
Ponadto prowadzona jest
także edukacja prozdrowotna, zarówno w przychodniach
jak i szkołach ponadgimnazjalnych, która objęła 17 980
osób. Nie zaniedbujemy promocji i informacji. Podczas
trwania programu do mieszkańców dotarło około 40 tysięcy ulotek mówiących
o profilaktyce schorzeń nowotworowych, nie zabrakło
plakatów, programów telewi-

Trzeba jednak wierzyć, że
ludzie będą się badać coraz
częściej, a przed nami nowe
wyzwania. W tym roku program został rozszerzony
o profilaktykę chorób układu
krążenia i zapobieganie oraz
leczenie otyłości. Badania
mammograficzne zostały zastąpione edukacją w zakresie
profilaktyki raka piersi dla
dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych. Dlatego zakupilismy fantom piersi i filmy edukacyjne. W 2008 r. we
wszystkich gminach gościł
mammobus, do którego
„wsiadły” 334 panie w wieku 50 – 69 lat.
Program, zgodnie z założeniami jego twórców, potrwa
jeszcze przez dwa lata. Nie
przegapmy więc szansy, aby
skorzystać z bezpłatnych badań. Informacje na temat programu są dostępne na stronie
internetowej powiatu legionowskiego (www.powiat-legionowski.pl) oraz w Referacie Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie (tel. 022 7640 475). n

W ciągu siedmiu lat funkcjonowania Programu przebadano:
Rodzaj badań profilaktycznych

Liczba osób przebadanych

Liczba wykrytych stanów
przednowotworowych do dalszej
obserwacji

Liczba wykrytych nowotworów

Rak szyjki macicy*

1881

110

3

Rak piersi

3936

342

37

Rak prostaty

4361

–

155

12 950/2826**

704

5***

Rak jelita grubego
*

dane dotyczą badań wykonywanych w latach 2005–2007, w latach 2001–2004 badania profilaktyczne kobiet z terenu powiatu
legionowskiego realizowane były w ramach środków finansowych Mazowieckiej Kasy Chorycha potem NFZ
** liczba przeprowadzonych wśród osób z grupy zwiększonego ryzyka ankiet kwalifikujących do badań przesiewowych / liczba osób
poddanych badaniom przesiewowym
***liczba wykrytych nowotworów obejmuje tylko badania z lat 2005–2007 ponieważ III etap badań był realizowany do 2004 roku
w ramach NFZ i brak jest informacji zwrotnej z NFZ z tego okresu
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Internetowy
informator
medyczny
Szukasz poradni lekarskiej
w naszym regionie? Zajrzyj na
www.powiat−legionowski.pl.

Na stronie internetowej powiatu w zakładce Zdrowie
można sprawdzić, gdzie znaleźć interesującą nas poradnię medyczną, funkcjonującą
na terenie powiatu legionowskiego. Informator, zawierający informacje o miejscu
i godzinach przyjęć poszczególnych lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej i specjalistów, powstał na podstawie
telefonicznych uzgodnień
z poszczególnymi zakładami
opieki zdrowotnej.
Jeśli w poradniku nie znalazła się informacja o jakimś gabinecie, prosimy o informację
na adres poczty elektronicznej
zdrowie@powiat-legionowski.pl, faksem pod numer 022 774 25 51
lub telefonicznie pod numer
022 7640 475. Wszystkie dane
będą na bieżąco uzupełniane. n

Zagajnik polityki
dokończenie ze str. 12
Powiat posiada duży potencjał finansowy i materialny
oraz stabilny autorytet wśród
mieszkańców. Tych elementów na początku nie było.
− Pamięta Pan najzabawniejszą sytuację z pierwszej
kadencji rady?
− Nie było szczególnie zabawnych sytuacji, natomiast
tuz przed powstaniem struktur powiatu w Legionowie
miałem przyjemność wraz
z ówczesnym prezydentem
miasta, Andrzejem Kicmanem, lobbować na rzecz Legionowa w gabinecie ministra
Jerzego Stępnia – jednego
z twórców reformy podziału
administracyjnego kraju.
Tam rozmawiałem głównie
o …muzyce jazzowej i miejscu jazzu w Legionowie.
− Czy doświadczenie wyniesione z samorządu pomaga Panu w pracy poselskiej?
− To była prawdziwa nauka
poruszania się w zagajniku
polityki, aby wejść bez kompleksów w jej puszczę. n

14

Drogi, hale,
studenci
dokończenie ze str. 9
41 250 zł – na wyposażenie
sali sportowo-widowiskowej przy
Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
2 700 000 zł z budżetu
państwa na dokończenie
przebudowy drogi
nr 1820W, czyli ulicy
biegnącej od
ul. Modlińskiej
w Jabłonnie, przez
Chotomów, Olszewnicę,
aż do trasy wojewódzkiej
przebiegającej przez
Kałuszyn w gminie
Wieliszew.
Kolejne pieniądze to 2008
rok, kiedy uzyskaliśmy:
1 000 000 zł dotacji celowej
z Budżetu Województwa
Mazowieckiego na
Przebudowę drogi
powiatowej nr 1804
w gminie Serock.
2 000 000 zł na
refinansowanie drogi
Chotomów – Jabłonna.
W 2008 r. Powiat Legionowski złożył następujące wnioski:
Świadomy nauczyciel, czyli
nowoczesna kadra oświatowa
w szkołach Powiatu Legionowskiego. Wartość projektu to
109 238,60 zł, a dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 92 889,60 zł.
Eurojakość w urzędzie
– szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego
gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta. Staramy
się o 1 536 818,40 zł.
• dofinansowanie
Przebudowy drogi
powiatowej nr 1802W
w Gminie Serock.
Całość projektu opiewa na
kwotę 14 844 164,44 zł,
• pieniądze na
Modernizację siedziby
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego,
całkowita wartość
to 8 409 800,00 zł,
dofinansowanie projektu
e-standard w urzędzie czyli
nowa jakość usług
w administracji publicznej.
Chodzi o 1 300 000 złotych
na modernizację sieci
informatycznej
w Starostwie Powiatowym.
Kolejne konkursy są zaplanowane na początku roku 2009, a dotyczyć będą
m.in. rozbudowy infrastruktury edukacyjnej i infrastruktury związanej z pomocą społeczną. W ramach tych konkursów Powiat Legionowski
również będzie aplikował
szukając dofinansowania inwestycji. Mamy nadzieję, że
z podobnie dobrym skutkiem
jak dotychczas. n

Kurier
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Gramy, skaczemy, biegamy

Powiat sportem stoi
Nie chodzi bynajmniej o popularne niegdyś papierosy, lecz
o zdrową aktywność fizyczną. Jest to jedno z zadań powiatu. Co
udało nam się zrobić przez te 10 lat?
Sport to zdrowie, każdy ci to
powie. Może oprócz tych, którzy odnieśli poważne kontuzje… Jednak przebywanie na
świeżym powietrzu, lepsze dotlenienie mózgu – to zdrowszy,
zahartowany organizm, gotowy do stawienia czoła wyzwaniom, które stawia przed nami

życie. Wiadomo, że aktywność
fizyczna jest szczególnie wskazana w wieku szkolnym, kiedy
człowiek dorasta. Dlatego dla
uczniów mamy Mazowieckie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
w których uczestniczą zawodnicy ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgim-

nazjalnych. Łącznie jest to kilka tysięcy sportowców, którzy
rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Inwestycja w sport przynosi bardzo
wymierne rezultaty. W sezonie 2007/2008 Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie uplasowała się na 3 miejscu spośród 343 startujących w Igrzyskach szkół. W klasyfikacji
końcowej Powiat Legionowski

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2007/2008

Nagrody dla najlepszych
Najlepsi młodzi zawodnicy oraz czołowi trenerzy ze szkół w po−
wiecie legionowskim zostali wyróżnieni na październikowej se−
sji Rady Powiatu.

Nagrodzeni to uczestnicy cyklu zawodów sportowych, organizowanych
nieprzerwanie
od 2000 roku pod nazwą Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej. Startują w nich prawie
wszystkie szkoły z terenu powiatu, które rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych.
Pierwsze
podsumowanie
Igrzysk odbyło się jednak dopiero rok temu, kiedy tak naprawdę zaczęły się tworzyć zręby Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego. W tym
roku tradycja ta jest kontynuowana.
W ramach współzawodnictwa
sportowego, któremu patronuje
powiat, startują szkoły podsta-

wowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Tegoroczne uhonorowanie młodych zawodników
i ich trenerów miało wyjątkowo
uroczystą oprawę, bo odbyło się
podczas sesji Rady Powiatu.
Nagrody wręczyli starosta Jan
Grabiec wraz z przewodniczącym rady Szymonem Rosiakiem. Oprócz pamiątkowych
szklanych statuetek szkoły
otrzymały bony na zakup sprzętu sportowego, a dzieci i młodzież odzież sportową.
Poniżej podsumowanie sezonu 2007/2008:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – SP nr 7
w Legionowie

II miejsce – SP nr 8
w Legionowie
III miejsce – SP
w Białobrzegach.
IV miejsce – SP nr 2
w Legionowie
V miejsce – SP w Łajskach
VI miejsce – SP nr 1
w Legionowie
Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum
w Stanisławowie I
II miejsce – Gimnazjum nr 4
w Legionowie
III miejsce – Gimnazjum
w Serocku
IV miejsce – Gimnazjum
w Skrzeszewie
V miejsce – Gimnazjum nr 2
w Legionowie
VI miejsce – Gimnazjum
w Jabłonnie

znajduje się na obecnie na 14
miejscu na Mazowszu, co roku
poprawiając swoją lokatę.
A warto, gdyż szkoły, które
zdobywają najwięcej punktów
w klasyfikacji prowadzonej
przez powiat otrzymują sprzęt
sportowy…
Pograć muszą także starsi.
Legionowska Amatorska Liga Szóstek Piłkarskich jest
jedną z największych na Mazowszu. Powiat Legionowski
jest jej patronem organizacyjnym.
O sporcie nie można zapominać także siedząc na co
dzień za biurkiem. Dlatego
w ubiegłym roku zorganizowaliśmy, niezwykle udane I Mistrzostwa Mazowsza
Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej Mazovia
CUP 2008. Tegoroczna edycja już w czerwcu.
Upowszechnianie sportu
nie byłoby możliwe bez aktywnej współpracy powiatu
ze stowarzyszeniami kultury
fizycznej i uczniowskimi klubami sportowymi. Każdego
roku organizujemy wspólnie
tak znane imprezy jak, m.in.
Grand Prix Legionowa w Pływaniu, czy Biegi Przedszkolaków.
Współorganizujemy
także imprezy sportowe
z gminami. Można więc powiedzieć, że powiat sportem
stoi… n
Nagrodę indywidualną otrzymała Dorota Dalba, która zdobyła IV miejsce w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w biegach przełajowych. Dodatkowo Starosta wyróżnił dyplomami okolicznościowymi oraz kompletem dresów sportowych trenerów:
Wandę Jastrzębską, Irenę Koper, Bogusławę Kukla, Andrzeja Doktorskiego, Wojciecha
Augustynowicza, Roberta Sitka, Włodzimierza Matejewskiego, Daniela Krepsa, Ryszarda
Pileckiego, Witolda Andrzeja
Domaszewicza i Romana Madeja.
Realizacja tych kilkudziesięciu imprez nie byłaby możliwa
bez pracy nauczycieli, którym
Starostwo Powiatowe składa
serdeczne podziękowania. To
dzięki ich wysiłkowi Igrzyska
mają charakter profesjonalny,
a nasze dzieci z roku na rok
osiągają coraz lepsze wyniki. n
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Piknik z Kluczem
Złota polska jesień w Stajni Klucz w Skrzeszewie była w tym roku sce−
nerią pierwszego pikniku rodzin zastępczych z powiatu legionowskie−
go, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na imprezie 4 października
bawiło się bez mała 200 osób,
dla których PCPR wspólnie ze
Stajnią Klucz przygotował wiele
ciekawych konkursów i atrakcji.
Zwiedzanie kilkuhektarowego

Nie ma to jak wspólne chwile przy ognisku

Wytwórnia Balonów
i Spadochronów
Podczas tegorocznego XII Festiwalu Nauki w Jabłonnie odbyła
się prezentacja zeszytu historycznego pt. „Wytwórnia Balonów
i Spadochronów”. Spotkanie zgromadziło ponad 70 miłośników
historii regionalnej. Autorami zeszytu są dr Zygmunt Kozak, dr
Zygmunt Moszumański i dr Jacek Szczepański.

Patronujemy szóstkom
Na początku października została podpisana umowa, na mocy
której Powiat Legionowski stał się patronem organizacyjnym Le−
gionowskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w sezonie 2008/2009.
Głównym polem działania
Stowarzyszenia jest organizacja rozgrywek piłkarskich dla
mieszkańców miasta Legionowo oraz powiatu legionowskiego. Rozgrywki w ramach
szóstek podzielone są na
III odrębne ligi, które sku-

piają łącznie 38 drużyn. Liczba zawodników przekroczyła 600 osób i ciągle rośnie.
Zgodnie z postanowieniami
parafowanej umowy obie
strony zobowiązały się do zacieśnienia współpracy. Będzie ona polegała w głównej

Jest to trzeci już zeszyt Oficyny Wydawniczej „Ajaks”
poświęcony wojskom balonowym (poprzednie: „1. Batalion Balonowy”, „2. Batalion
Balonowy”). Przynosi on wiele interesujących faktów dotyczących działalności wytwórni
balonów, która w okresie
międzywojennym rozsławiła
Legionowo na cały świat.
W ciągu 19 lat istnienia, w latach 1920–1939 przeszła ona
kilkukrotną reorganizację.
Z czasem zakłady naprawiające początkowo sprzęt balonowy przekształciły się w czołową w Polsce wytwórnię zajmującą się produkcją wojskowych balonów obserwacyjnych i zaporowych oraz spadochronów „Irvin”. Pod koniec lat 30. Wytwórnia Balonów i Spadochronów miała
do zaoferowania bardzo szeroki asortyment, m.in.: balony (w tym stratosferyczne, obserwacyjne, zaporowe, kuliste
sportowe, sondy, jumpingi),
różnego typu spadochrony,
ekwipunek lotniczy, a także
namioty hangary, pneumatyczne łodzie dla saperów,
osłony-ocieplacze dla silników samolotowych czy kombinezony dla nurków. Warto
pamiętać, że to na balonach
uszytych w legionowskich zakładach polscy piloci F. Hynek, Z. Burzyński, W. Poma-
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gospodarstwa, jazda konna
i przejazd wozami zaprzężonymi w konie dzieci i młodzieży
z rodzin zastępczych, pokazy
jazdy konnej w różnych stylach,
strzelanie z łuku, przeciąganie
liny, wyścigi w workach, owijanie papierem toaletowym rodzica przez dziecko (tzw. mumia), odsiewanie grochu od fasoli (tzw. kopciuszek), wykonanie herbu rodzinnego, układanki literowe, tworzenie postaci
człowieka lub zwierzęcia z balonów to tylko niektóre z licznych
zabaw, przygotowanych przez
organizatorów. W każdym konkursie zwycięzca otrzymał nagrodę, zaś pozostali zawodnicy
nagrody pocieszenia. O nikim
nie zapomniano, wszyscy
uczestnicy pikniku otrzymali od
PCPR drobne upominki. Dzięki temu, że wbrew zapowiedziom telewizyjnym nie padał
deszcz, nie zabrakło ogniska

ski zwyciężali w międzynarodowych zawodach balonowych im. Gordona Bennetta.
Natomiast prowadzona przez
wytwórnię działalność badawczo-eksperymentalna zaowocowała uszyciem w Legionowie powłoki największego ówcześnie balonu świata „Gwiazda Polski”.
Losy zakładów balonowych
to także losy tworzących ją ludzi. W publikacji znajdziemy
biogramy kolejnych jej kierowników: kpt. inż. Ryszarda
Łacińskiego, ppłk. inż. Marcelego Chybczyńskiego, ppłk.
Aleksandra Wilcza i ppłk. inż.
Stanisława Mazurka, ale także ślady działalności wielu innych osób. Opowieści o legionowskich zakładach balonowych towarzyszą ciekawe
zdjęcia. Jedno z nich przypomina o wizycie w wytwórni
w 1935 r. słynnego uczonego
prof. Augusta Piccarda.
Publikacja wzbogaca biblioteczkę wydawnictw dotyczących Legionowa, dzieje wytwórni balonowej stanowią
bowiem znaczący element jego przedwojennej historii.
W sierpniu 1939 r. pracowało
w niej ponad 600 osób! Opracowanie znajdzie również
swoje miejsce na półce z dziejami polskiego baloniarstwa.
Katarzyna
Ziułkowska-Karnicka n

15
i pieczenia kiełbasek. Wielką
popularnością cieszyła się tradycyjna wojskowa grochówka.
Wiele rodzin zastępczych
przygotowało na piknik własne
małe słodkie co nieco, które
szybko znikało ze stołów z przyjemnością
skonsumowane
przez dzieciaki. Również dzięki
inicjatywie jednej z rodzin zastępczych odbyły się pokazy
ochotniczej straży pożarnej
z Wieliszewa.
Wszyscy uczestnicy spotkania integracyjnego byli bardzo zadowoleni z pikniku.
Z radością przyjęli zapowiedź
Sławomira Matusiaka, dyrektora PCPR, powtórzenia imprezy w przyszłym roku. Organizatorzy obiecali też postarać się o jeszcze więcej
atrakcji.
W powiecie legionowskim
funkcjonuje ok. 150 rodzin, którymi opiekuje się PCPR. n

Zostań
rodziną
zastępczą
W Powiecie Legionowskim
funkcjonują 104 rodziny zastępcze, które sprawują opiekę nad 166 dziećmi. Ponadto 32 wychowanków rodzin
zastępczych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych
pobiera świadczenia finansowe z PCPR. Każde dziecko
potrzebuje kogoś bliskiego,
każde chce być kochane, każde chce być czyjeś. Będzie to
możliwe dzięki tym z Państwa, którzy zechcielibyście
poświęcić się pracy na rzecz
dzieci, pracy odpowiedzialnej
i wymagającej wiele cierpliwości, ale dającej też wiele satysfakcji i radości.
Osoby i rodziny chętne do
podjęcia się roli rodziny zastępczej prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie, ul.
Sikorskiego 11, telefon
022 784 83 33, e-mail pcpr.legionowo@wp.pl.
Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej rodzina otrzymuje wynagrodzenie z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Sławomir Matusiak n

mierze na promocji piłki nożnej i upowszechnianiu kultury fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego. Sportowcy zobowiązali się też informować o wynikach rozgrywek w ramach Ligi Szóstek
w celu ich publikacji na witrynie powiatu i promocji powiatu we wszelkiego rodzaju
materiałach promocyjnych,
które będą wydawane przez
stowarzyszenie. n
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Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
W jaki sposób formalny można złożyć
skargę na opeszałość i brak kompetencji
pracowników starostwa? Nie chcę skarżyć
się na urząd bo to nie o to chodzi a na konkretny przypadek, równiez po to by Pan jako przełożony miał obraz z jakimi sytuacjami może spotkac się petent.
Jurek
Skargę może Pan przesłać listownie na
adres starostwa lub złożyć osobiście w
kancelarii urzędu na parterze. Może Pan
również napisać do mnie bezpośrednio na
adres jan.grabiec@powiat-legionowski.pl.
Janusz Kubicki, Wicestarosta Legionowski
Pyt@nie
Ile trwa i od czego uzależniony jest czas
uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, jeśli wszystkie dokumenty
niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia
zostały skompletowane i zaakceptowane
przez urzędnika starostwa?
Piotr
Zgodnie z kpa urząd na wydanie decyzji
administracyjnej, w tym o pozwoleniu na budowę, ma 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 60 dni.
Jan Grabiec, Starosta Legionowski

Pyt@nie
Szanowny panie Starosto. Bardzo proszę
o odpowiedź na pytanie. Czy na odcinku ulicy Jagiellońskiej od ul. Barskiej do ronda
im. Marszałka Piłsudskiego planowane jest
w najbliższym czasie: kanalizacja, chodnik
lub ścieżka rowerowa? Wygląd tego odcinka
drogi (pobocza) jest dalekie od europy. Na
poboczu jest piach rozjeżdżany przez parkujące samochody. Część pobocza zajęta
przez parking (nielegalny) warsztatu samochodowego, którego właściciel utrudnia życie sąsiadom. Gdyby był chodnik rozwiązałoby to problem i parkingu i wizerunku drogi która należy do Starostwa i jest główną
ulica miasta. Zazdroszczę mieszkańcom ulicy Kościuszki.
Zainteresowana
Szanowna Pani, dziękuję za troskę o wygląd naszego miasta. Planujemy budowę
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Jagiellońskiej od Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” do ul. Parkowej – wykonana
jest już dokumentacja projektowa. W następnej kolejności będziemy podejmować
działania, zmierzające do zagospodarowania
reszty poboczy w miejscach, gdzie nie ma
chodnika.
Jan Grabiec, Starosta Legionowski

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Zanim nabędziesz
towary i usługi na kredyt
Nabywanie towarów i usług
na kredyt jest coraz powszechniejsze i korzystne.
Jednak postępuj z rozwagą,
aby chronić siebie i swoje pieniądze.
Przygotuj budżet przed
zaciągnięciem kredytu
Bardzo ważne jest przygotowanie budżetu przed powzięciem decyzji o zaciągnięciu
kredytu, aby upewnić się, że
stać nas na spłacenie kredytu
i aby ocenić maksymalną wysokość rat miesięcznych
Poznaj RRSO (rzeczywistą
roczna stopę procentową)
RRSO to całkowity koszt
kredytu w skali rocznej wraz
z różnymi opłatami dodatkowymi (opłata za ubezpieczenie może być wyłączona). Korzystaj z RRSO, aby porównać koszt zakupu na kredyt.
RRSO można określić jako
cenę jednostkową kredytu
i jest ona najlepszym wskaźnikiem porównawczym cen kredytu. Spróbuj wyszukać kredyt
o najniższej wartości RRSO.
Nie spiesz się – szybko podjęte
decyzje mogą okazać się
kosztowne
Kredyt oferowany w sklepie
na wymarzony zakup może
być kuszącą propozycją. Jed-

nak bądź cierpliwy. Wymarzony produkt będzie dostępny w sklepie również jutro,
a inni kredytodawcy mogą
oferować lepsze warunki.
Sprawdź zwykłą cenę
towarów, gdy kupujesz na
kredyt
Kredytodawcy często podwyższają cenę sprzedaży towaru, aby kredyt wydawał się
tańszy. Sprawdź, czy dany
produkt nie jest w zwykłej
sprzedaży oferowany po korzystniejszej cenie, aby uzyskać jeszcze lepsze warunki.

drukiem. Często zamiast odsetek naliczane są wysokie opłaty lub odsetki po upływie okresy bezodsetkowego.
Nie podpisuj od razu w domu
umowy kredytowej
Czasem kredytodawcy próbują bezpośrednio w domu
sprzedać Ci kredyt lub towar
na kredyt. Nie podpisuj od razu umowy! Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą zapytaj najpierw o RRSO i poproś
sprzedawcę, by wrócił, gdy
sprawdzisz inne propozycje.
Nie patrz tylko na wysokość
miesięcznej raty
Ofert kredytowe w rodzaju
„Płacisz tylko XX złotych
miesięcznie” mogą wydać się
atrakcyjne dla nabywcy pralki, ale też bywają kosztowne,
jeżeli okres spłaty jest znacznie dłuższy od okresu użytkowania!

Strzeż się „dodatkowych”
opłat
Pamiętaj, oprocentowanie
kredytu nie musi być jedynym
jego kosztem. Niektórzy kredytodawcy pobierają także dodatkowe opłaty np. przygotowawczą, za aneks, monity, ubezpieczenia lub inne zabezpieczenia.
Bądź ostrożny i porównaj oferty różnych kredytodawców.

Przed podpisaniem umowy
zapoznaj się z jej warunkami
Przeczytaj warunki umowy,
aby uniknąć nieprzyjemnych
niespodzianek i niekorzystnych warunków. W umowie
znajdziesz również informację o koszcie do poniesienia
w przypadku wcześniejszego
jej rozwiązania.

Nigdy natychmiast nie
akceptuj od razy pierwszych
kuszących ofert
Często spotykasz się z ofertą,
w której kredyt przedstawiany
jest jako wolny od odsetek
w określonym czasie. Wygląda
to zachęcająco, ale przeczytaj
informacje podane drobnym

Nie podpisuj umowy, jeżeli nie
otrzymasz jej egzemplarza
W przypadku zawierania
umowy na kredyt konsumencki masz prawo odstąpić od
niej w ciągu 10 dni od daty jej
podpisania.
opracowano na podstawie
materiałów UOKiK n
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Jak załatwić…

… pozwolenie
na zbiórkę publiczną
Starosta wydaje pozwolenia na zbiórki publiczne, które swym
zasięgiem obejmują obszar większy niż teren jednej gminy, nie
przekraczający jednakże granic danego powiatu. Poniżej krok
po kroku przedstawiamy co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na
przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Krok 1
Gromadzimy potrzebne do
przedłożenia dokumenty:
1. wniosek o udzielenie pozwolenia, określający plan
zbiórki (formularz można
pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej
starostwa www.bip.powiat-legionowski.pl), zawierający:
• nazwę organizacji
i dokładny adres jej
siedziby,
• cel zbiórki,
• sposób jej przeprowadzenia (puszki, fanty,
wpłaty na konto, cegiełki),
• termin przeprowadzenia,
• określenie terenu, na
jakim będzie przeprowadzona,
• koszty zorganizowania
zbiórki.
2. poświadczenie nabycia
przez organizację składającą wniosek osobowości

prawnej (np. wyciąg z rejestru sądowego),
3. statut organizacji,
4. aktualną listę członków
organizacji / listę członków biorących udział
w zbiórce (kserokopia).
Krok 2
Wniosek wraz pozostałymi
dokumentami
składamy
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul.
Sikorskiego 11 (lub wysyłamy
na adres starostwa pocztą).
Decyzja powinna zostać wydania w terminie 30 dni od dnia
wpływu wniosku do urzędu,
a w sprawach szczególnie
skomplikowanych w ciągu 60
dni. We wniosku warto podać
kontakt do osoby zajmującej
się sprawą z ramienia organizacji – może to skrócić całą
procedurę, dzięki możliwości
telefonicznego powiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji itp. n

Kto może organizować zbiórki publiczne
Organizowanie zbiórek publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Zgodnie
z jej zapisami pozwolenie na zbiórkę publiczną może być
udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym
dla przeprowadzenia określonego celu. Cel ten musi być
zgodny ze statutem danej organizacji.
Kto wydaje pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Jeśli zbiórka publiczna dotyczy terenu jednej gminy, wniosek o pozwolenie na jej przeprowadzenie składamy do wójta/burmistrza/prezydenta. Jeśli ma być przeprowadzana na
terenie większym niż powiat, ale nie większym niż województwo – wniosek kierujemy do marszałka województwa. Natomiast w przypadku zbiórek obejmujących obszar większy niż
jedno województwo – wniosek przedkładamy ministrowi
spraw wewnętrznych i administracji.
Kiedy nie potrzeba pozwolenia na zorganizowanie zbiórki
Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania:
a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych,
kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo
przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony,
b) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych,
c) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych
wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
d) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz
szkolnych,
e) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu. n
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10 lat Powiatu Legionowskiego!
Zapraszamy na uroczyste obchody
10 - lecia istnienia Powiatu L egionowskiego
i odrodzenia w Polsce samorządu powiatowego.
• 12 grudnia 2008 r.
godz. 1000
sala widowiskowa legionowskiego ratusza,
ul. Piłsudskiego 41
Konferencja z udziałem
prof. dr hab. Jerzego Regulskiego
współtwórcy reformy administracyjnej w Polsce.
godz. 1800
Kościół p. w. Św. Jana Kantego w Legionowie,
ul. Ks. Schabowskiego 2
Msza Święta w intencji społeczności powiatu
legionowskiego
Koncert chóru Gimnazjum im. Romualda
Traugutta w Serocku
Referat Promocji i Rozwoju
Społecznego
telefon 022 7640 423
Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
05–119 Legionowo
telefon 022 7640 100/400,
fax 022 7742 551
www.powiat-legionowski.pl
Portal turystyczny Jeziora
Zegrzynskiego:
www.jezioro.zegrzynskie.pl
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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:
pon.: 800 – 1800 wt.– pt: 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się
od „7640”, stanowią jednocześnie
numer wewnętrzny.
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
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
022 7640 426
rada@powiat–legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat–legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria: 022 7640 452
Naczelnik: 022 7640 453
Wieliszew: 022 7640 103
Jabłonna: 022 7640 104
Legionowo: 022 7640 105
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia
na rozbiórkę
Zamiejscowy Zespół w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
022 7828 825, 022 7828 826
Zamiejscowy Zespół w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
022 7670 427
architektura@powiat–legionowski.pl
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
022 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
022 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
022 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
022 7640 111
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 118, 022 7640 119, 022 7640 221
Naczelnik: 022 7640 116
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
022 7640 462, 022 7640 463
Naczelnik: 022 7640 464
drogi@powiat–legionowski.pl,
inwestycje@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
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Legitymacje dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy, repatrianci:
wew. 205
fax 022 784 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. 022 784 08 31, tel. /fax 022 784 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.

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 124, 022 7640 125, 022 7640 126
Kierownik: 022 7640 123
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 423, 022 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne: 022 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 022 7640 425
Kierownik: 022 7640 424
Paszporty i zaproszenia: 022 774 20 31
promocja@powiat–legionowski.pl,
turystyka@powiat–legionowski.pl,
zdrowie@powiat–legionowski.pl,
fundusze@powiat–legionowski.pl
Kierownik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia
i fundacje, sprowadzanie zwłok, zbiórki
publiczne, rzeczy znalezione.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
022 7640 403,
przetargi@powiat–legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 458
Kierownik: 022 7640 457
rfb@powiat–legionowski.pl
Wydział Księgowości:
022 7640 460, 022 7640 461
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 459
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
0227640 156, 0227640 160
tel. /fax 022784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
0227640 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. 022 774 15 76, fax 022 774 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: 022 774 27 73; 022 7640 305
fax: 022 774 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:
022 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
022 7640 201
Rodziny Zastępcze: 022 7640 203
Poradnictwo: fax. 022 784 83 33, 022 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 022 774 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.
Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 022 774 51 51; 022 774 22 94,
022 774 52 72
tel. /fax. 022 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
022 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
ul.3 Maja tel. 022 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 022 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 022 774 20 21,
tel. /fax 022 782 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. 022 782 71 01,
fax 022 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
022 774 27 24,
784 40 42,
fax 022 774 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
022 774 28 72, tel. /fax 022 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 022 774 28 28,
774 35 31,
fax 022 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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i n f o r m a t o r

Nowa siedziba
starostwa…
ale gdzie?

p o w i a t u
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Ankieta

Czy jesteś za budową nowej siedziby Starostwa Powiatowe−
go w Legionowie zlokalizowanej przy ul. Sowińskiego (na te−
renie przed przychodnią zdrowia) czy ul. Jagiellońskiej (róg
ul. Mickiewicza)?

Jagiellońska
Argumenty za lokalizacją:
• duża powierzchnia nieruchomości, umożliwiająca
realizację wspólnego budynku administracji
powiatowej oraz sądu i prokuratury,
• możliwość utworzenia centrum administracyjnego
stosunkowo blisko instytucji typu ZUS, Urząd
Skarbowy, ratusz miejski, ale na tyle daleko, by nie
tworzyć zatorów komunikacyjnych
• blisko siedzib Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy
Powiatowej Policji i przyszłej siedziby pogotowia
ratunkowego
Argumenty przeciw:
• większa odległość od drogi krajowej nr 61 i obecnych
tras komunikacji publicznej
• powiat nie jest właścicielem działki n

Sowińskiego
Argumenty za lokalizacją
• lokalizacja w pobliżu ratusza miejskiego, ZUS, Urzędu
Skarbowego
• bardzo dobra dostępność komunikacji publicznej,
zarówno ZTM, jak i innych przewoźników, z całym
powiatem
• powiat jest właścicielem działki
Argumenty przeciw:
• ograniczenie możliwości rozwoju przychodni zdrowia,
• stosunkowo mała powierzchnia nieruchomości,
uniemożliwiająca umieszczenie tam również sądu
rejonowego i prokuratury
Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................

Wypełnioną ankietę (prosimy o postawienie
znaku × w wybranej ramce – Jagiellońska lub
Sowińskiego) prosimy przesłać na adres 05–119
Legionowo, ul. Sikorskiego 11

Ankietę można również wypełnić anonimowo.
Osoby, które podadzą swoje dane, wezmą udział
w losowaniu nagród.
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