ukazuje się w:
Jabłonnie

kwiecień
nr 14/2010

Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO

www.powiat-legionowski.pl

100 000,
może
więcej…

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Rozkład jazdy SKM
str. 3
Powiat dla dzieci z autyzmem
str. 4

Rozpoczynamy kolejny etap akcji Koalicja dla Zalewu
str. 5
zachęcającej do meldowania się
na terenie powiatu legionow−
skiego. 1 kwietnia ruszy strona Przebudowa Sobieskiego
internetowa www.stotysiecy.in−
str. 6
fo, na której znajdziemy wszyst−
kie informacje związane z kam−
panią. W TVP3 pojawią się na−
sze spoty reklamowe, nie za−
braknie billboardów oraz infor−
macji prasowych. Mamy nadzie−
ję, że akcja przyniesie zamierzo−
ny skutek i już we wrześniu bę−
dzie nas sto tysięcy. Zwłaszcza, Przez cały marzec na terenie Po−
wiatu Legionowskiego można było
że czekają atrakcyjne nagrody.
wykonać bezpłatnie badania mam−

Ostatnia szansa
na bezpłatne
badania

We wrześniu powinno nas być już ponad sto tysięcy

czytaj na stronie 4

mograficzne i cytologiczne w no−
woczesnym cytomammobusie.

Klienci mają
swojego
rzecznika
Pani Agnieszka Załuska pełniąca
obowiązki Powiatowego Rzeczni−
ka Konsumentów rozszerza swoją
działalność. Decyzją starosty le−
gionowskiego od 1 marca pełnić
będzie także rolę rzecznika praw
klienta Starostwa Powiatowego
w Legionowie.
Czym zajmować się będzie Pani Agnieszka? Co zyskają Klienci starostwa?
szczegóły na stronie 10

61 już wkrótce
Długo oczekiwana przebudowa drogi
nr 61 biegnącej przez środek Legio−
nowa rozpocznie się już niebawem.
Ulica Warszawska (bo taką nazwę w Legionowie nosi ten odcinek drogi od granic Jabłonny do
wiaduktu) to jedna z najpilniejszych inwestycji w stolicy powiatu. Dzięki zabiegom władz Legionowa i powiatu legionowskiego
do końca 2010 roku powinniśmy
już mknąć dwupasmówką. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ogłosiła przetarg na
wybór wykonawcy drogi. n

Panie, które nie zdecydowały
się skorzystać z tej okazji, a chcą
zrobić mammografię, będą musiały udać się do Centrum Onkologii w Warszawie, ponieważ
w bieżącym roku żadna z placówek zdrowia na terenie powiatu
nie ma zakontraktowanego tego
świadczenia w ramach NFZ.
Ostatnią szansą na naszym terenie są badania w Serocku,
w dniach 29–31 marca, w godzinach 1030–1800. Nie obowiązują
na nie zapisy. Nie trzeba również
być zameldowanym na terenie
gminy w której akurat odbywają
się badania ani nawet na terenie
powiatu legionowskiego.
Harmonogram postoju cytomammobusu można znaleźć na
stronie www.powiat-legionowski.pl.
Więcej informacji na temat raka szyjki macicy i raka piersi
można uzyskać na stronie
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl. oraz
pod numerami telefonów:
Rak szyjki macicy:
• 22 546 31 03;
• 22 546 29 92;
• 22 546 31 12,
Rak piersi:
• 22 546 31 02,
• 22 546 31 11 n
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Dzieci mówią…

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

Kinga

Tym razem na pytania kto to jest rzecznik klienta oraz jak się za−
meldować niezwykłych odpowiedzi udzieliły nam przedszkolaki
z Przedszkola nr 3 w Łajskach. Wychowawczyniami dzieci są:
Monika Staważ i Anna Ciułkowska.

Jak się
zameldować?

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

Kto to jest
rzecznik klienta?

Bartek

Kinga

Kamil
– rzecznik może obcinać ludziom
włosy, rzecznik to fryzjer.
Może nawet naprawiać zepsute
tory dźwigiem.

– ja mieszkam w Michałowie.
Dawid

Bartek

– dobrym rzecznikiem byłby
Pudzian.

Wiktoria

Patryk
– warto posiadać według mnie
meldunek. Nie można się
zameldować w supermarkecie.
– żeby się zameldować to trzeba
podpisać kontrakt.

Wiktoria

Patryk

– to trzeba gdzieś coś zapisać
i jest meldunek. Żeby się
zameldować trzeba iść do biura.

– rzecznik może sprzedawać
różne warzywa i potrawy.
To zdecydowanie mężczyzna.

Patryk
– rzecznik może pomóc innym.

Dawid
Ola

– według mnie to człowiek
może mieszkać w namiocie.
Można się zameldować też
w kościele.
Agatka

– ja kiedyś o tym słyszałam
i zapomniałam. Ja nie jestem
nigdzie zameldowana.
Ja mieszkam w Wieliszewie.
Aby się zameldować nie trzeba
niczego wypełniać. Trzeba tylko
umieć pisać, bo ja idę do szkoły
i muszę umieć. Melduje
w kościele nas ksiądz.
Łukasz

– ja jestem zameldowany
w Łajskach. Mnie ktoś
meldował.
– rzecznik według mnie
sprzedaje owoce.

Ola

– rzecznik to jest taki sprzedawca.
Może budować domy, bloki i inne
rzeczy.
Kamil

Łukasz

– według mnie można nie mieć
meldunku i mieszkać
na dworze. Można się
zameldować w dyskotece
i wtedy trzeba coś zaśpiewać.

Słowniczek
samorządowy
Jak się zameldować?
1. Przygotowujemy potrzebne
do zameldowania dokumenty
(dokument stwierdzający
tożsamość – dowód osobisty,
paszport; książeczkę
wojskową – w przypadku
osób podlegających
obowiązkowi służby

– ja się meldowałem jak
kopnąłem piłkę i wpadła do
bramki.

wojskowej; poświadczenie
wymeldowania
z poprzedniego miejsca
stałego zameldowania.
2. Udajemy się do urzędu
gminy do wydziału
zajmującego się sprawami
obywatelskimi. Tam
pobieramy druk zgłoszenia
pobytu stałego, który
wypełniamy.
3. Wypełniony druk zgłoszenia
pobytu stałego oraz

– ja się meldowałam u fryzjera.
Pani fryzjer mnie pytała jak mi
obciąć włosy i to był meldunek.

wymienione w kroku 1.
dokumenty składamy
osobiście w urzędzie gminy,
gdzie zostaniemy wpisani do
ewidencji stałych
mieszkańców oraz
otrzymamy poświadczenie
zameldowania na pobyt stały.
Meldunek…
…określenie adresu stałego
lub czasowego zamieszkania
określonej osoby. Obowiązek

– rzecznik prowadzi ciężarówkę.

meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia osoby do lokalu. W przypadku osób
przebywających w zakładach hotelarskich, w zakładach udzielających pomieszczenia w związku
z pracą, nauką, leczeniem się
lub opieką społeczną przed
upływem 24 godzin od chwili
przybycia.
Aktem prawnym regulującym
problematykę meldunkową jest

– rzecznik może pomagać
ludziom. Rzecznik może
budować stoły. n

ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r.
nr 139 poz. 993z poźn. zm.)
Kto to jest rzecznik praw klienta?
Osoba w urzędzie zajmująca
się badaniem poziomu satysfakcji klientow, stoi na straży jakości usług świadczonych w Starostwie odpowiadającym najwyższym standardom zgodnym
z procedurami administracyjnymi. n
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SKM-ka już jest!
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Linia jest uzupełnieniem połączeń Kolei Mazowieckich, z których podróżni mogą korzystać
na podstawie Wspólnego Biletu
trzech podmiotów świadczących
usługi dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej: Zarządu
Transportu Miejskiego – Kolei
Mazowieckich – Warszawskiej
Kolejki Dojazdowej. Zapewnia
szybki dojazd do Warszawy
mieszkańcom podwarszawskich
gmin. Nowe połączenie ma poprawić również obsługę komunikacyjną Białołęki, zwłaszcza tzw.
zielonej części tej dzielnicy,
gdzie powstają nowe osiedla
i obiekty handlowe.
W pociągach linii S9 obowiązuje wyłącznie taryfa ZTM. Pasażerowie mogą korzystać ze
wszystkich rodzajów i typów biletów ZTM (przypominamy, że
w pociągach KM objętych
Wspólnym Biletem są honorowane wyłącznie bilety od dobowego wzwyż).
Uruchomienie nowej linii
miejskiej kolei to kolejny przykład udanej współpracy Zarządu
Transportu Miejskiego, spółki
Koleje Mazowieckie i samorządów lokalnych. n

Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie dotrzymały słowa i zgodnie
z wcześniejszymi obietnicami, od 15 marca br., uruchomiły linię miejskiej kolei
S9. Połączyła ona Warszawę Gdańską ze stolicą powiatu legionowskiego.

Pierwsze pasażerki na umilenie podróży dostały tulipany

S9 Warszawa Gdańska – Legionowo Piaski
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starosta Jan Grabiec
Uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej do Legionowa,
a w perspektywie także do
Wieliszewa i zapewne Nieporętu to ogromny, wspólny sukces samorządów gminnych
i powiatu. Cieszy mnie, że tak
dobrze układa nam się współpraca z partnerami warszawskimi, w tym Zarządem Transportu Miejskiego. Jestem pewien, że SKM będzie się rozwijać, obejmować nowe trasy
i zwiększać liczbę kursujących
składów. Ze swej strony mogę
zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by tak się stało. n

Rozdajemy
informatory!
Kolejne wydawnictwo dla miesz−
kańców powiatu już dostępne
w starostwie. Tym razem przygo−
towaliśmy dla Państwa informato−
ry teleadresowe wraz z krótką
charakterystyką poszczególnych
gmin, wchodzących w skład na−
szego powiatu.

S9 Legionowo Piaski – Warszawa Gdańska
6622

6626

6660

6630

6634

6038

6042

6046

6050

6054

6658

6662

6666

6668

6670

6674

6676

14.26

15.55

16.25

17.30

18.00

18.36

19.13

14.28

15.57

16.28

17.33

18.03

18.38

19.16

14.29

15.58

16.29

17.34

18.04

18.39

19.17

20.05

20.36

21.10

22.10

22.40

23.30

13.58

14.34

16.03

16.34

17.39

18.09

18.43

19.22

20.10

20.41

21.15

22.15

22.45

23.35

12.54

14.01

14.37

16.06

16.37

17.42

18.12

18.46

19.25

20.13

20.44

21.18

22.18

22.48

23.39

11.56

12.57

14.05

14.40

16.09

16.40

17.46

18.15

18.50

19.28

20.16

20.47

21.21

22.21

22.51

23.43

10.54

12.00

13.01

14.08

14.44

16.12

16.44

17.50

18.18

18.53

19.31

20.20

20.51

21.25

22.25

22.55

23.46

9.46

10.57

12.02

13.03

14.11

14.47

16.15

16.47

17.53

18.21

18.56

19.34

20.22

20.53

21.27

22.27

22.57

23.49

8.46

9.49

11.01

12.06

13.07

14.15

14.50

16.19

16.51

17.57

18.24

19.00

19.38

20.26

20.57

21.31

<

23.01

<

22.35

<

0.01

Legionowo Piaski

o

5.38

6.34

7.05

7.50

8.20

p
o

5.41

6.37

7.08

7.53

8.23

Legionowo

5.42

6.38

7.09

7.54

8.24

9.28

10.40

11.45

12.46

13.53

Warszawa Choszczówka

5.47

6.43

7.14

7.59

8.29

9.33

10.45

11.50

12.51

Warszawa Płudy

5.50

6.46

7.17

8.02

8.32

9.36

10.48

11.53

Warszawa Żerań

5.53

6.49

7.21

8.06

8.35

9.39

10.51

Warszawa Toruńska

5.56

6.53

7.24

8.10

8.39

9.43

Warszawa Praga

5.59

6.57

7.27

8.13

8.42

Warszawa ZOO

6.03

7.01

7.31

8.17

Warszawa Wschodnia

p

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Warszawa Gdańska

p

6.07

7.05

7.34

8.21

8.49

9.53

11.04

12.09

13.11

14.18

14.54

16.23

16.55

18.00

18.27

19.03

19.41

20.29

21.00

21.34

Nowe szaty Mazovii
W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami 3. Otwartymi Mistrzo−
stwami Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2010, uru−
chomiona została nowa, bardziej przejrzysta odsłona strony interneto−
wej www.mazoviacup.pl.

Nowa witryna znacznie ułatwi
odnalezienie poszukiwanych informacji
dotyczących
Mistrzostw, takich jak na przykład
harmonogram rozgrywek, wyniki meczów, fotogalerie oraz ciekawostki turnieju. Dodatkowym
elementem strony, którego na
poprzednim portalu zabrakło są
relacje video. Jednak strona internetowa to nie jedyny element
związany z Mazovią, który uległ
zmianie.
W tym roku mecze odbywać
się będą na czterech boiskach,
a nie tak jak było dotychczas na
trzech. Dzięki temu większa liczba drużyn będzie mogła wziąć
udział w mistrzostwach. Mecze

23.04

rozgrywane będą na boiskach
w Jabłonnie, Legionowie, Serocku i Wieliszewie.
Na otwarciu turnieju, 11 czerwca 2010 roku zatańczy profesjonalny
zespół
cheerleaders,
a w trakcie trwania rozgrywek
Mazovia Cup wyświetlane będą
mecze Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej 2010. Wprowadzone zostały także drobne zmiany w regulaminie, aby w rozgrywkach mogli
wziąć udział również pracownicy
jednostek samorządowych.
Wszystkich, którzy chcieliby kibicować reprezentantom swoich
gmin oraz zagorzałych fanów futbolu zapraszamy już 11 i 12
czerwca 2010 na trybuny boisk. n

Pachnące jeszcze farbą drukarską wydawnictwo zawiera adresy, telefony, maile do ważniejszych instytucji na terenie naszego powiatu. Nie zabrakło także
danych ośrodków szkoleniowohoteli
-wypoczynkowych,
i ośrodków zdrowia.
Informator można otrzymać
w Wydziale Promocji i Rozwoju
Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie pok. 423
(IV piętro).
Liczba egzemplarzy jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!
MD n
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Z życia rady
Radni z innej
strony…

Zapraszamy na stronę www.stotysiecy.info
Janusz Kubicki
Kilka słów o sobie (pod kątem
biograficznym): … 55 lat w Legionowie, 20 lat w samorządzie, 2 córki, 1 żona, 3 psy i kot.

Wygraj cenne nagrody!

Najbardziej lubię…
… słodkie lenistwo w dobrym towarzystwie
Najbardziej nie lubię…
… długiej zimy
Moją największą wadą
jest…
… słodkie lenistwo w dobrym towarzystwie
Moja największa zaleta…
…potrafię słuchać ludzi
Moją największą pasją
jest…
… gitara i śpiewanie, ale to
amatorszczyzna
Na bezludnej wyspie nie
mógłbym żyć…
… długo bym nie pożył bez
stada
Moje magiczne miejsce to…
… jest takie w Legionowie
Największe zagrożenie dla
powiatu…
… śmieci
Największa szansa przed
powiatem…
…Jezioro Zegrzyńskie
Moje motto życiowe…
… szukam… n

Szczegóły już od 1 kwietnia na
Starostwo Powiatowe w Legionowie kontynuuje akcję „Zo− nowo i Serock nagradza co setwww.stotysiecy.info.
nego
zameldowanego
mieszkaństronie
stań 100 000 mieszkańcem powiatu legionowskiego”, któ−
ca, Jabłonna natomiast wyróżZapraszamy wszystkich mieszra rozpoczęła się 1 stycznia 2010 roku.
ni 15 000 zameldowaną osobę
w swojej gminie.

Kampania ma zachęcić wszystkich mieszkańców do meldowania
się na terenie Powiatu Legionowskiego lub składania formularza
NIP-3 w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie. Wśród osób biorących udział w akcji zostaną rozdane vouchery na: pokrycie rocznego
czesnego w jednym z wybranych
przedszkoli Przy Lesie, kolonie
młodzieżowe organizowane przez
firmę Guliwer, zabiegi w Spa La
Perle oraz w klinice Vita Med,
weekend w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada, zakup asortymentu w sklepach Kropka, Coccodrillo i Kaufland, zajęcia

fitness w klubie Zdrofit, a także nagroda pieniężna na zakup sprzętu
AGD od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Legionowie. Dla 100 000 mieszkańca przygotowaliśmy nagrodę
specjalną o wartości 10 tys. złotych
oraz rabat na zakup mieszkania na
osiedlu Nowy Bukowiec.
Do akcji włączyły się również
Gminy Legionowo, Jabłonna, Serock, Nieporęt i Wieliszew. Niektóre z nich, wspierając kampanię Zostań 100 000 mieszkańcem
powiatu legionowskiego, organizują akcję o podobnym charakterze na własnym terenie. Legio-

Są naklejki
Starosta legionowski serdecznie
zaprasza wszystkie osoby, zała−
twiające sprawy w Wydziale Ko−
munikacji, do odbierania naklejek
ostrzegawczych.

Każdy klient, załatwiający
swoje sprawy w Starostwie Powiatowym w Legionowie 1może
otrzymać specjalną naklejkę
ostrzegawczą „Dziecko w Aucie”. Naklejki będą rozdawane
do wyczerpania zapasów w Wydziale Komunikacji na pierwszym piętrze. n

Większa liczba mieszkańców to
wymierne korzyści dla nas wszystkich czy będzie to zwiększenie
liczby strażaków, czy dodatkowe
środki na inwestycje lub oświatę.
Ważne jest także, aby ludzie czuli
się związani z miejscem, w którym
żyją, by chcieli sie z nim identyfikować, być z niego dumni. Dlatego nasze działania związane
z kampanią mają charakter wielostarosta Jan Grabiec
wymiarowy.
Współpracujemy
więc przy akcji zarówno z samorządami gminnymi, sołtysami, instytucjami, jak i organizacjami pozarządowymi. Nie zapominamy też o zmasowanej kampanii medialnej, by mieszkańcy mieli świadomość, że akcja jest ważna. n

Powiat dla dzieci z autyzmem
Niepełnosprawne dzieci z powiatu legionowskiego oraz ich rodziców
zapraszamy na bezpłatne zajęcia.

Bezpłatne zajęcia to szansa dla niepełnosprawnych dzieci

kańców do udziału w konkursie!

1 marca 2010 roku powiat legionowski, wspólnie z Powiatowym
Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych oraz Fundacją „Promień
Słońca” rozpoczął realizację projektu „Powiatowe Przedszkole
– wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
Pierwszym etapem projektu będzie przeprowadzenie na terenie
naszego powiatu kampanii informacyjnej promującej znaczenie
edukacji przedszkolnej dla prawidłowego rozwoju intelektualnego
i społeczno – emocjonalnego dziecka niepełnosprawnego. W kwietniu
i maju kampania powiązana zostanie z realizacją dodatkowego naboru do przedszkola dzieci z autyzmem. Od września br. oprócz ramowego programu nauczania, zarówno dla grupy istniejącej, jak
również nowoutworzonej, prowadzone będą dodatkowe, bezpłatne
zajęcia specjalistyczne z zakresu hipoterapii, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, integracji senso-

rycznej oraz terapii pedagogicznej.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych, posiadających odpowiednie przygotowanie
merytoryczne terapeutów i dostosowane zostaną do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych każdego dziecka.
Aby zapewnić kompleksowość
działań wsparciem projektu objęci
zostaną również rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola.
Dla nich zorganizowane zostaną
grupy wsparcia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne z pedagogiem i psychologiem.
Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem
oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje dot. projektu uzyskacie Państwo w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych
w
Legionowie
(tel. 774 27 63) bądź w Starostwie
Powiatowym w
Legionowie
(tel. 764 04 03).
Całkowity budżet projektu
opiewa na kwotę 815 832,66 zł,
z czego przyznana przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego
kwota dofinansowania wynosi
803 595,17 zł. n
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Koalicja dla Zalewu
Jesienią ubiegłego roku udało się uniknąć katastrofy eko− nięcia katastrof ekologicznych
logicznej na Jeziorze Zegrzyńskim. Doświadczenia tamtych jak ta z lipca 2009 r.
dni nie poszły na marne – przygotowywany jest projekt mo−
W skład koalicji wchodzą: Wynitoringu wód Zalewu.
dział Biologii Uniwersytetu
Koalicja dla Zalewu to nieformalne porozumienie Instytucji
związanych z gospodarką wodno-ściekową, instytucji samorzą-

dowych i naukowych, którego
celem jest opracowanie zintegrowanego monitoringu wód Jeziora Zegrzyńskiego, dla unik-

Warszawskiego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki
Warszawskiej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni Narwi w Dębem,

Koalicja chce zapobiegać katastrofom ekologicznym

Jezioro Zegrzyńskie warte jest tego, by je chronić

Nowe przepisy
paszportowe
19 lutego 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o dokumentach
paszportowych i ustawa o opłacie skarbowej. Zmianie uległy m.in. ter−
miny ważności paszportów wydawanych dzieciom do 5 roku życia.
Paszporty tymczasowe i biometryczne wydawane dzieciom
do ukończenia 5 lat będą ważne
przez 12 miesięcy. Dzieci do 5
roku życia nie muszą być obecne
przy składaniu wniosku paszportowego. Obecność taka jest
obowiązkowa
jedynie
w przypadku, gdy na
życzenie rodziców
będzie wydawany paszport
biometryczn y .
O s o b y
małoletnie,
które nie zostały
jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, są
uprawnione do ulgowej opłaty
paszportowej. Zapłacą one za
paszport 30 zł. Z kolei za paszport dla dziecka do 13 roku życia
– trzeba zapłacić 60 zł, a dla osoby dorosłej i dziecka powyżej 13
roku życia – 140 zł. Na 50 procentowe zniżki mogą liczyć m.in.
uczniowie, studenci, emeryci

i renciści, natomiast osoby po
ukończeniu 70 roku życia za
paszport nie zapłacą.
W znowelizowanej

ustawie bez
zmian pozostaje zasada, że paszport
wydaje organ właściwy ze względu na
stałe miejsce pobytu osoby. Natomiast w przypadku braku stałego miejsca pobytu osoby
ubiegającej się o paszport, dokument będzie wydawany przez organ właściwy według ostatniego
stałego miejsca pobytu. Osobom, które nigdy nie posiadały

stałego zameldowania na terytorium kraju, paszporty będą wydawane przez wojewodę według
aktualnego miejsca pobytu.
Zniesiona została także procedura wyrażania przez ministra
spraw wewnętrznych zgody na
wydanie dokumentu paszportowego z pominięciem właściwości
miejscowej.
Wprowadzono również obowiązek niezwłocznego wystąpienia o wymianę paszportu w przypadku zmiany lub konieczności
sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie (zmiana
nazwiska lub innych danych osobowych) Dokument ten utraci
ważność
automatycznie
po 60 dniach – dla osób
przebywających w Polsce
i czterech miesiącach – dla
przebywających za granicą.
Ponadto zawężono możliwość
wystawiania paszportu tymczasowego w sytuacjach losowych
takich jak udokumentowane,
nagłe przypadki związane z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Obywatele Polski czasowo
przebywający w kraju, mieszkający na stałe za granicą, otrzymają w razie potrzeby paszporty
tymczasowe w celu powrotu.
Ustawa z 4 września 2008 r.
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy
o opłacie skarbowej jest dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
– www.rcl.gov.pl. n

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie, Samorządy powiatowe i Gminne na terenie których zlokalizowany jest Zalew
Zegrzyński.
Koalicja na serii spotkań, które odbyły się na przestrzeni kilku
ostatnich miesięcy wypracowała
zarys projektu „Zintegrowany
monitoring wód i zlewni Jeziora
Zegrzyńskiego”, którego celami
głównymi są: opracowanie analizy wyników badań zebranych na
przestrzeni lat przez poszczególne instytucje, wypracowanie planu szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożeń, oraz rewitalizacja sieci stacji monitoringowych

na całej Zlewni Jeziora.
W II etapie, który przewidywany
jest od 2014 roku, przewiduje się
upowszechnienie wyników dla
szerokiego grona odbiorców zainteresowanych stanem wód Jeziora.
Projekt zostanie złożony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w ramach
Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy, monitoringu” i zostanie oceniony przez
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, który zarekomenduje projekt Zarządowi
Województwa. n

Powiat na Regiontour
Jak co roku w styczniu, w czeskim Brnie odbyły się Międzynarodowe
Targi Regionów Turystycznych Regiontour. Nie mogło tam zabraknąć
prezentacji powiatu legionowskiego, którą w tym roku przygotowały
wspólnie Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Związek Gmin Zale−
wu Zegrzyńskiego.

Powiatowe stoisko odwiedzały
osoby żądne przygód i poznania
nowych, ciekawych miejsc spędzania wolnego czasu w Europie.
Pytano o informator usług hotelowych i bazy rekreacyjno-sportowej, o mapy, publikacje i gadżety
promocyjne. Były własnoręcznie
wybijane pamiątkowe monety powiatu, a absolutnym hitem powiatowego stoiska okazały się tradycyjne potrawy kuchni polskiej,
przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia Woda i Las – Izabellę Rządzińską i Reginę Rataj.
Uczestnictwo w targach było
okazją do wypromowania walo-

rów regionu, ale również do spotkania z przedstawicielami gmin
partnerskich, już współpracujących z gminami Powiatu Legionowskiego. Spotkania zaowocowały propozycją nawiązania
współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego a Mikroregionem Drahanska Vrchovina.
Doskonałą reklamą dla regionu Zalewu Zegrzyńskiego był
wywiad wicestarosty Janusza
Kubickiego oraz burmistrza
gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, udzielony na falach
czeskiego radia. n
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Przebudowa Sobieskiego
Już na początku maja rozpoczną
Podczas robót nawierzchnia
Jedna z największych i najkosztowniejszych inwesty−
cji 2010 roku ruszy lada moment. Prace potrwają do się prace związane z przebudową jezdni zostanie wymieniona, popołowy lata. Koszt przebudowy tej arterii wynosi ponad ul. Sobieskiego. Obejmować będą szerzona, a także wzmocniona.
odcinek od Rycerskiej do Norwida Wybudowane zostaną zatoki ausześć milionów złotych.
i potrwają do końca lipca 2010.

tobusowe i parkingowe, odwod-

Starosta Jan Grabiec konsultował projekt przebudowy Sobieskiego z mieszkańcami

nienie jezdni i oświetlenie drogowe. Rozbudowane zostaną skrzyżowania ul. Sobieskiego z ulicami: Piłsudskiego, Husarską, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Piłsudskiego z ul. Wysockiego. Na
skrzyżowaniach tych uruchomiona zostanie także sygnalizacja
świetlna. Ponadto wdrożona zostanie nowa organizacja ruchu
– pionowa i pozioma. Przebudowa ul. Sobieskiego przyniesie korzyści również osobom niezmotoryzowanym – podczas robót
wymieniona zostanie także nawierzchnia chodników.
Większość robót prowadzona
będzie przy utrzymaniu ruchu
kołowego z lokalnymi utrudnieniami. Zamknięcia ruchu dokonywane będą na czas wykonywania niektórych robót asfaltowych, w tym na wykonanie warstwy ścieralnej na czas niezbędny ze względu na technologię robót. Na czas budowy wyznaczone będą zalecane objazdy sąsiednimi ulicami.
O wszystkich niedogodnościach związanych z pracami
przy ulicy Sobieskiego będziemy
informować na bieżąco, między
innymi na naszej stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl.
Wykonawcą prac jest firma
Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontrakt na wykonanie
przebudowy opiewa na kwotę 6 036 935 zł. n

Uwaga!
Zarząd Transportu Miejskiego nie planuje zmian kursowania
autobusów w początkowej fazie przebudowy Sobieskiego.
O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie pytań, wątpliwości czy uwag prosimy o kontakt
z Wydziałem Inwestycji pod nr tel. 764 05 12–14.
Zapraszamy też do odwiedzania strony www.powiat-legionowski.pl.

Ulica już od dłuższego czasu wymaga remontu

Największe zmiany zajdą na skrzyżowaniu z Piłsudskiego
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Plastycznie
o strażakach
25 marca, podczas ostatniej sesji rady powiatu legionowskiego odbyło
się wręczenie nagród w powiatowym etapie XII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.
Konkurs miał za zadanie promowanie i poszerzenie wiedzy,
zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych,
głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków
wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
Wśród zgłoszonych prac 18
marca 2010 roku Powiatowa Komisja Konkursowa dokonała
oceny przedstawionych prac
i przyznała w poszczególnych
grupach wiekowych następujące
wyróżnienia. I grupa (6–8 lat):
Julia Szybicka – Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Legionowie, Zuzanna Masłowska – Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymińskiej. II grupa (9–12 lat): Hanna
Montowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie, Magda
Prządak – Szkoła Podstawowa
w Wieliszewie. III grupa (13–16
lat): Karolina Pustelnik – Gimnazjum w Wieliszewie, Magdalena Karpińska – Gimnazjum
w Wieliszewie.
Zwycięzcom nagrody wręczali
Starosta Legionowski Jan Grabiec, Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak oraz Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Najlepszym nagrody wręczał starosta legionowski
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Klienci mają
rzecznika

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Jak poradzić sobie
na rynku nieruchomości (2)
Rynek pierwotny – c.d.
Deweloperzy często odradzają
nabywcom zawieranie umów w formie aktów notarialnych. Twierdzą
przy tym, że dzięki umowie notarialnej nabywca nic nie zyskuje, niepotrzebnie zaś wydaje pieniądze na
uiszczenie opłaty notarialnej. Nic
bardziej błędnego. W porównaniu
z ceną mieszkania wysokość opłaty,
którą trzeba zapłacić notariuszowi
za sporządzenie umowy przyrzeczenia, jest niewielka. Nabywca zyskuje natomiast gwarancję niezmienności warunków umowy,
w tym ceny (chyba że co innego będzie wynikało z umowy, a na taką
klauzule zgodzi się nabywca), a także pozostałe wymienione wyżej
uprawnienia (prawo złożenia wniosku o wyznaczenie przez sąd innego
wykonawcy celem dokończenia budowy; w przypadku uchylania się
dewelopera od ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, prawo wniesienia wniosku o wydanie orzecze-

jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej,
• najmu lub dzierżawy
nieruchomości lub ich części,
• innych niż wyżej wymienione,
mających za przedmiot prawa
do nieruchomości lub do ich
części
Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa osobiście lub przy pomocy innych osób (agentów, asystentów) wykonujących czynności
pomocnicze i pracujących pod jego
bezpośrednim nadzorem. Pośrednik, wykonując czynności pośrednictwa nie podlega kierownictwu
zamawiającego usługę, zachowuje
swobodę w doborze środków i metod działania. Zobowiązany jest do
kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz prowadzi czynności pośrednictwa oraz do
wykonywania tych czynności zgodnie z zasadami wynikającymi
z przepisów prawa i standardami
zawodowymi (dostępne na stronie

Agnieszka Załuska – od listopada 2004 r. Powiatowy Rzecznik
Konsumentów, obecnie też Rzecznik Praw Klienta.
Jako Rzecznik Praw Klienta stoi na straży jakości usług świadczonych w Starostwie i podejmuje działania mające na celu osiągnięcie przez pracowników starostwa najwyższych standardów obsługi mieszkańców powiatu legionowskiego. Dba także o to, aby
wszelkie działania pracowników Starostwa cechował wysoki profesjonalizm, zgodność z procedurami administracyjnymi, a przede
wszystkim, aby ich rezultatem była satysfakcja klientów.
Dlatego też, w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną badania ankietowe dające klientom Starostwa możliwość wypowiedzenia się na temat jakości obsługi, propozycji zmian i modyfikacji wewnętrznych procedur. Wyniki tych badań, jak także bieżąca
analiza zgłaszanych problemów będą podstawą dla Rzecznika
Praw Klienta do inicjowania zmian w charakterze pracy poszczególnych komórek Starostwa.
Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w badaniach, a także do
stałego kontaktu z Panią Agnieszką Załuską (pokój 124, I piętro;
tel. 22 764 01 24; adres e-mail rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl). n

Mieszk@ńcy pytają…
Pyt@nie
Panie Starosto, jakie podjęte zostały kroki w stosunku do ZTM
w związku nie wywiązaniem się
z obietnicy uruchomienia SKM do
Wieliszewa? Od 15 marca będziemy pozbawieni wszelkiej komunikacji kolejowej z Warszawą.
andrzej

nia zastępującego oświadczenia
woli dewelopera w tym zakresie).
Wymienionych wyżej zalet
umów przyrzeczenia w formie
aktu notarialnego nie maja umowy przedwstępne przygotowane
przez dewelopera. Są one zwykle wielostronicowe, co zniechęca konsumentów do lektury. To
może być przyczyną ogromnych
kłopotów i strat finansowych,
bowiem często takie umowy zawierają wiele postanowień
w jawny sposób faworyzujących
dewelopera, a krzywdzących
konsumenta – nabywcę.
Pośrednictwo
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
• nabycia lub zbycia praw
do nieruchomości,
• nabycia lub zbycia
własnościowego prawa do
lokalu (mieszkalnego,
użytkowego), prawa do domu

www.pfrn.pl), ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki.
Brak jest ustawowej definicji
czynności pośrednictwa. Jednakże w ślad za Sądem Apelacyjnym
w Katowicach stwierdzić można,
że pośrednik podejmuje się
czynności faktycznych polegających na stworzeniu sposobności
do zawarcia oczekiwanej przez
zamawiającego umowy lub na
pośredniczeniu przy jej zawarciu. Wymaga to od pośrednika
wyszukania i wskazania osoby
kontrahenta, komunikowania
stron ze sobą, przekazywania
ofert, informowania o warunkach umowy, prowadzenia lub
uczestniczenia w rokowaniach
itd. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest jedynie
stworzenie określonej sytuacji
faktycznej, w której zamierzony
cel tj. zawarcie umowy, może zostać osiągnięty, ale już z udziałem samego zainteresowanego.
cdn… n

Odpowiedź
Szanowny Panie Andrzeju,
Inicjatorem połączenia kolejowego był oczywiście Wójt Gminy Wieliszew. Powiat Legionowski wspiera te starania. Jednakże dysponentem Szybkiej Kolei Miejskiej jest
jej właściciel i to on decyduje gdzie
i kiedy docierają pociągi. Z informacji, jakie posiadamy ze strony
Szybkiej Kolei Miejskiej wynika, że
jedynym powodem tego, że pociągi
do Wieliszewa nie dojeżdżają, nie
jest niechęć władz tej spółki kolejowej, ale przeprowadzany remont
Dworca Gdańskiego w Warszawie.
W związku z tym, czas przejazdu
pociągów musi być dostosowany do
możliwości przyjęcia przez Dworzec Gdański zwiększonej liczby
pociągów, stąd bieg pociągu musiał
zostać skrócony. Prowadzimy w tej
chwili intensywne rozmowy, by niezwłocznie jak to tylko będzie możliwe z powodów technicznych, bieg
pociągów został przedłużony do
stacji Wieliszew. Analizujemy tak-

Starosta Legionowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, mając na uwadze
poziom świadczonych w Starostwie usług, a także satysfakcję
klientów z jakości obsługi powołał 1 marca br. stanowisko
Rzecznika Praw Klienta.
Rzecznik Praw Klienta zajmować się będzie badaniem poziomu satysfakcji klientów Starostwa oraz będzie odpowiedzialny
za podejmowanie działań mających wpływ na jego wzrost, oraz
czuwanie nad ich realizacją.
Jeśli zatem natraficie Państwo
na jakikolwiek problem związany z jakością obsługi lub gdy zaistnieją kwestie nie spełniające
Państwa oczekiwań bądź jeśli
chcieliby Państwo skomentować
jakość naszych usług, prosimy
o kontakt z Rzecznikiem Praw
Klienta.
Pani Agnieszka Załuska pełniąca tę funkcję jest do Państwa
dyspozycji od poniedziałku do
piątku od godz. 8.00 do 16.00
– I piętro, pokój 124 w budynku
Starostwa, pod numerem telefonu 22 764 01 24, jak również odbiera korespondencję kierowaną
na adres e-mail: rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl. n

zapraszamy do zadawania pytań
na www.powiat-legionowski.pl

że możliwość przedłużenia tych połączeń kolejowych w dalszej przyszłości w kierunku Nieporętu czy
Zegrza.
Jan Grabiec
Pyt@nie
Witam
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na temat gimnazjum przy
ul. Targowej. W czym tkwi problem, żeby nie otworzyć tego gimnazjum? Czy naprawdę lepiej jest
żeby dzieci z tego rejonu uczęszczały do przepełnionych szkół i to
w tak dalekich odległościach? Mojemu synowi bardzo podobała się
szkoła i miał nadzieję, że będzie tu
chodzić. W takim razie w jakim celu było dawać nadzieję dzieciom, że
będą chodziły do szkoły blisko domu? Pozdrawiam i proszę o informację.
Jolanta
Odpowiedź
Szanowna Pani Jolanto,
Prowadzenie gimnazjów jest zadaniem własnym gminy. Przed kilkoma miesiącami Prezydent Legionowa zwrócił się do nas z propozycją rozważenia możliwości ulokowania gimnazjum w szkole przy ul.
Targowej. Po przeprowadzeniu
analizy, poinformowaliśmy Prezydenta, iż dysponujemy w tym zakresie pewnymi możliwościami i jeste-

śmy w stanie uruchomić gimnazjum. Niezbędne przygotowania
poczyniła również Dyrekcja Szkoły.
Miasto ostatecznie po dokonaniu
analizy dotyczącej ilości dzieci
stwierdziło, że nie jest zainteresowane uruchomieniem gimnazjum
przy ul. Targowej w nadchodzącym
roku szkolnym. W związku z tym,
nasze dalsze działania w tym zakresie są bezprzedmiotowe. Jeśli jest
Pani zainteresowana funkcjonowaniem tego gimnazjum, bardzo proszę o przekazanie tej opinii władzom miasta, które z pewnością się
do niej odniosą.
Jan Grabiec
Pyt@nie
Szanowny Panie Starosto,
Proszę o podanie ilości udzielonych pozwoleń na budowę domów
jednorodzinnych w roku 2008
i 2009 dla obszaru całego powiatu
legionowskiego.
Dziękuję i pozdrawiam,
Stanisław Paluch
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W 2008 roku, w Starostwie Powiatowym w Legionowie zostało
wydanych 1255 decyzji o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych. W roku 2009 takich pozwoleń wydano 810.
Jan Grabiec n
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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 wew.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
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 502
Naczelnik: 022 7640 503
Wieliszew: 022 7640 504
Jabłonna: 022 7640 505
Legionowo: 022 7640 506
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 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 118, 022 7640 119, 022 7640 121
Naczelnik: 022 7640 116
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
022 7640 512, 022 7640 513
Naczelnik: 022 7640 514
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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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
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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
Wydział 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 403
Paszporty i zaproszenia: 022 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat–legionowski.pl,
turystyka@powiat–legionowski.pl,
zdrowie@powiat–legionowski.pl,
fundusze@powiat–legionowski.pl
Naczelnik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok, zbiórki publiczne, fundusze
zewnętrzne i sprawy społeczne.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
022 7640 408,
przetargi@powiat–legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 508
Kierownik: 022 7640 507
rfb@powiat–legionowski.pl
Wydział Księgowości:
022 7640 510, 022 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 022 7640 422
Kadry: 022 7640 406
Naczelnik: 022 7640 421
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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