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Kasa z Unii Europejskiej dla mieszkańców powiatu

Pieniądze nie
tylko na ulicy
Pieniądze leżą na ulicy i tylko wystarczy się po nie schylić? Czasem tak. Zawsze
jednak trzeba wiedzieć, co należy zrobić, żeby dostać środki potrzebne do realiza−
cji zamierzonych celów. Na przykład z Unii Europejskiej.

Pieniądze zewnętrzne służące mieszkańcom powiatu to jeden z priorytetów starosty Jana Grabca

Sztandar na rynku
Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądo−
wych w Zegrzu odbyła się 3 maja na rynku miejskim w Legionowie.
Wydarzenie, którego w współgospodarzami byli starosta legionowski
Jan Grabiec i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, zaszczycił
obecnością Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.

Piękna pogoda oraz ważne dla
naszego regionu wydarzenie sprawiły, że w niedzielę na legionowski
rynek zawitały tłumy mieszkańców.

Impreza rozpoczęła się od Mszy
Świętej Polowej koncelebrowanej
przez ks. płk. Dariusza Kowalskiego, dziekana wojsk lądowych. Tuż

po mszy rozpoczęła się część oficjalna uroczystości wręczenia
sztandaru szkole.
Tradycyjny, wojskowy ceremoniał, którego częścią był przemarsz
kompanii reprezentacyjnej, bardzo
podobał się dzieciom, które z uwagą przyglądały się defilującym żołnierzom. Wśród gości nie zabrakło:
Marszałka Sejmu RP Bronisława
Komorowskiego, zastępcy szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Witolda Waszczykowskiego, reprezentanta Ministra Obrony Narodowej pana Czesława Piątasa,
Komendanta Szkoły Podoficerskiej
Wojsk Lądowych w Zegrzu st. chor.
sztab. Andrzeja Wojtusika, reprezentanta szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego gen. bryg. Janusza Lalki, Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni Waldemara
Skrzypczaka, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemara Roszkiewicza, księży: Kazimierza Krużela oraz Dariusza Kowalskiego, posła Zenona Durki, lo-

Zdobywanie dofinansowań
w formie rozmaitych subwencji
i dotacji ze źródeł zewnętrznych,
to bardzo szczególna umiejętność. W powiecie legionowskim
coraz lepiej potrafimy to robić
i coraz większa jest skuteczność
działań, podejmowanych w tym
zakresie.
Kilka tygodni temu zdobyliśmy
największą, jednorazową kwotę
na sfinansowanie jednej inwestycji, czyli 12,6 milionów złotych
na drogę z Zegrza do Dębego.
A ile pieniędzy udało nam się
pozyskać przez ostatnie lata? Na
co zostały wydane? Kto skorzystał z dotacji? Na wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym
zestawieniu.
- Projekty realizowane przez
Powiat Legionowski z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
– działanie 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
„Pomoc stypendialna Powiatu
Legionowskiego uczniom
szkół ponadgimnazjalnych
z terenów wiejskich dla
których Powiat jest organem
prowadzącym” – kwota
dofinansowania 301 000 zł,
skorzystało 249
beneficjentów, okres
realizacji 15.11.2004–31.05.2006 r.
dokończenie na str. 4

kalnych samorządowców, związków kombatanckich z pocztami
sztandarowymi.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Urszula Jaworska, wiceprezes fundacji wspomagającej
osoby chore na białaczkę oraz
Marszałek Bronisław Komorowski. Pamiątkowe gwoździe wbili
m.in. Starosta Jan Grabiec i wicestarosta Janusz Kubicki oraz zaproszeni goście.
Po ceremonii wbijania gwoździ
nastąpiło poświęcenie sztandaru.
Następnie głos zabrał Marszałek
Komorowski oraz Urszula Jaworska, którzy podkreślili swoje więzi
z mieszkańcami powiatu legionowskiego.
Podsumowaniem uroczystości
przekazania sztandaru było jego
wręczenie przez rodziców chrzestnych przedstawicielowi szkoły, po
którym rozpoczęła się widowiskowa defilada pododdziałów. Ostatnim elementem uroczystości był
rodzinny piknik. n
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O unijnej kasie
dla sołtysów

W
piątkowe
popołudnie
(22.05.) w Zegrzu Południowym
spotkało się kilkudziesięciu sołtysów z powiatu legionowskiego.
Na zaproszenie starosty Jana
Grabca uczestniczyli w szkoleniu
na temat pozyskiwania środków
unijnych dla obszarów wiejskich.
Swoją wiedzą z zebranymi podzielili się Bogusław Nadolnik,
zastępca prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
oraz Edward Trojanowski, prezes Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Spotkanie było też okazją dla sołtysów do wymiany doświadczeń między sobą.
Sołtysi to w samorządzie gminnym osoby, które są najbliżej
mieszkańców. To oni pierwsi poznają ich problemy i przekazują
radnym, i wójtowi. Im też najłatwiej jest dotrzeć do mieszkańców z ważnymi dla nich informacjami. Dlatego ich rola jest nie
do przecenienia, szczególnie na
terenach wiejskich. Stąd pomysł
zorganizowania szkolenia na temat środków unijnych dla wsi
i możliwości ich pozyskiwania
właśnie dla sołtysów. n
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Oliwia Zapert

Jakub Rosiński

Sławek Chodorski

– aby wygrać wybory trzeba
uzyskać 70 głosów.

– w wyborach możemy wybrać
normalnego człowieka,
potrzeba do tego 80 głosów.
Moi rodzice w ogóle nie chodzą
na wybory. Nie wiem dlaczego
nie chodzą. Zapomniałem bo
może za dużo mięsa jadam jak
mi mama uskubie z zupy.

– geodeci to są tacy ludzie,
którzy coś hodują. Oni piszą jak
to zrobić. Osoba zajmująca się
geodezją to księgowiec. Oni
pracują w księgarni. Muszą się
uczyć 30 miesięcy.

Dzieci mówią…
W bieżącym odcinku naszego cyklu swoimi refleksjami na temat
co to są wybory i geodezja, dzieliły się dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 14 w Legionowie.

Co to są wybory?

Oskar Czekała
Sławek Chodorski

Norbert Trzonkowski

– ja to znam wybory gazetowe.
Karolina Dębowska
– wybory to takie coś, że się
pisze takie kartki i wkłada się
je do takiego pudełka. Jak się
jakieś wylosuje to np. ktoś
prowadzi.
Maciej Ślesicki

– moi rodzice to w ogóle nie
chodzą na wybory.

– wybory są jak w bajce, wybiera
się wybór scen. W wyborach
możemy wybierać gwiazdę filmu.
Jak ktoś wygra losowanie to
wtedy taka osoba jest wybrana.
Trzeba uzyskać 1000 głosów. Moi
rodzice najczęściej wybierają
uczniów. Wybory sportowców
odbywają się dwa razy w roku.

Sylwia Kucharek

– moi rodzice też nie chodzą na
wybory, ale nie wiem dlaczego.

Natalia Wawrysiuk

Dominik Pawlak

– w wyborach może być
wybrana gwiazda roku. Doda,
aby być gwiazdą roku musiała
zdobyć 10 głosów. Wybory to
także różne zawody.

– trzeba uzyskać 100 głosów,
aby być wybranym. Ja ze swoim
bratem chodzę na wybory. Nie
pamiętam ile on ma lat, ale jest
już dorosły i pracuje.

Słowniczek
samorządowy
W kolejnym odcinku naszego cy−
klu prezentujemy hasła „wybory”
i „geodeta”.

Wybory…
… to proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych
kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to
podstawowy mechanizm demokracji.
Wybory są też powszechnie
przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach,
komisjach, partiach itp.
Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie.
W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywane jest albo
ordynacją wyborczą, albo ustawą
o wyborze np.: Prezydenta RP.
Wybory samorządowe w Polsce
to wybory członków organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego:
• rad gmin,
• rad powiatów,
• sejmików województw
• oraz (od 2002)
jednoosobowych organów
wykonawczych gmin
– wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast.

– w wyborach można wygrać
telewizor plazmowy. Moi
rodzice nie chodzą na wybory
dlatego, że nie chcą.

W gminach liczących do 20 000
mieszkańców wybory samorządowe odbywają się według ordynacji
większościowej, w systemie większości względnej, natomiast w gminach liczących powyżej 20 000
mieszkańców, a także w powiatach
i województwach – według systemu proporcjonalnego, w którym
głosy wyborców przelicza się na
mandaty według reguły d'Hondta.
Geodezja…
… nazwa wprowadzona przez
Arystotelesa, pochodzi z języka
greckiego geo – Ziemia i daiso
– będę dzielił. Nauka zajmująca się
ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia
punktów na jej powierzchni.
W Polsce zaliczana do nauk technicznych albo do nauk o ziemi, jako część geografii, której częścią
jest kartografia.
Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania
graficzne np. mapy czy profile, ale
także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas
rozgraniczania nieruchomości).
Współczesna geodezja dzieli się
na:
• geodezję ogólną – naukę
o pomiarach wykonywanych
na powierzchniach małych, do
50 km2, bez uwzględniania
kulistości Ziemi.
• geodezję wyższą – naukę
o pomiarach wykonywanych
na wielkich obszarach,

o powierzchni ponad 50 km2,
uwzględniających kulistość
Ziemi,
Geodezja (miernictwo) obecna
jest w procesach planistycznych,
projektowych i budowlanych. Architekci tworzą projekty na mapach sytuacyjno-wysokościowych
wykonywanych dla potrzeb i na
zlecenie konkretnego klienta (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony
w terenie przez geodetę, realizacja
projektu jest również przez geodetę monitorowana. Kontynuacją
tych prac, po zakończeniu budowy,
jest inwentaryzacja powykonawcza
(na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez
geodetę. Przedmiotem geodezji są
także badania odkształceń budowli, regulacje stanu prawnego nieruchomości oraz urządzeń rolnych.
Do zakresu prac geodezyjnych
zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” należą:
• planowanie i wykonywanie
pomiarów
• dokonywanie obliczeń
• sporządzanie dokumentacji
• tworzenie i aktualizacja baz
danych
• sporządzanie zdjęć, pomiary
i opracowania
fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne
i astronomiczne związane
z realizacją zadań w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz
Krajowego Systemu
Informacji o Terenie. n

– geodezja kojarzy mi się
z tlenem. Osoba która zajmuje
się geodezją to geogrozja. Taka
osoba pracuje w budce
telefonicznej i robi prąd.
Maciej Ślesicki

Krzysztof Żółtek

– wybory to jest takie coś gdzie
się wkłada takie karteczki i się
wybiera kogoś. Aby być gwiazdą
roku trzeba uzyskać 10 głosów.
Ze mną rodzice tylko raz poszli
na wybory. Wybory odbywają
się raz w miesiącu.

Norbert Trzonkowski

Co to jest
geodezja?

– geodeci prowadzą takie księgi,
w których jest napisane jak się
dba o Ziemię. Można też pisać
w nich historię kiedy żyły
dinozaury albo mogą być też
w nich bajki o Ziemi. Geodet
musi się długo uczyć ponieważ
musi wiedzieć jak obsługiwać
satelity i nauczyć się jak dbać
o przyrodę.

Natalia Wawrysiuk
Jakub Rosiński

– geodezja kojarzy mi się
z planetami. Aby być geodetą
trzeba uczyć się 3 dni.
Oskar Czekała

– geodezja kojarzy mi się
z drzewami. Osoba zajmująca
się geodezją to nie geogrozja,
a geogroza, bo mi te księgi
kojarzą się z grozą. Taka osoba
może pracować w bibliotece.
Jakub Jaśkowski

– geodezja kojarzy mi się
z powietrzem. Ludzie, którzy
zajmują się geodezją są jak
elektrycy – muszą dołączyć
światło. Geodeta pracuje
w elektrowni.

– geodeci nie mogą wchodzić na
drzewa.

Mateusz Kobus

Oliwia Zapert

– ludzie, którzy się zajmują
geodezją mogą dbać o Ziemię.
Według mnie, aby być geodetą
trzeba się uczyć 6 lat.

– według mnie geodet pracuje
w warsztacie i naprawia
samochody. Oni muszą się
uczyć 70 miesięcy. n
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Szybka jazda
Jeszcze pod koniec tego roku mieszkańcy Legionowa będą mogli doje−
chać do Warszawy Szybką Koleją Miejską. Taką zapowiedź usłyszeli
uczestnicy konferencji pt. „Zintegrowany system komunikacji w obrę−
bie aglomeracji warszawskiej”, zorganizowanej przez Starostę Legio−
nowskiego Jana Grabca w połowie maja br. w Legionowie.

Od lewej: starosta Jan Grabiec, prezydent Roman Smogorzewski,
prezes Kolei Mazowieckich Halina Sekita
Ustawa aglomeracyjna nie istnieje. Samorządy, funkcjonujące
w ramach oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie aglomeracji muszą
więc uzgadniać między sobą
wszystkie kwestie, wynikające
z faktu takiego ich położenia geograficznego. Jednym z ważniejszych problemów jest zintegrowany system komunikacji – połączenia autobusowe i kolejowe, roz-

kłady jazdy, wspólny bilet na komunikację miejską i podmiejską,
itp. Tych właśnie kwestii dotyczyła
dyskusja, w której uczestniczyli
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu
aglomeracji warszawskiej oraz instytucji, odpowiedzialnych za
sprawy komunikacji zbiorowej.
– Jeden bilet, uprawniający do
podróżowania po Warszawie oraz

Święta zabawa
Niezmiernie udane popołudnie i wieczór na rynku – tak
można w skrócie określić majowe uroczystości święta
patrona Serocka.

w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół niej, to dobry
punkt wyjścia do dalszego rozwoju systemu komunikacji publicznej – powiedział Jan Grabiec.
W tej chwili dojazd z Legionowa do centrum stolicy trwa co
najmniej godzinę, z czego ponad
połowa to stanie w ulicznych korkach. Można i trzeba budować
nowe drogi. Jednak potrzebne są
rozwiązania, których efekty odczuwalne byłyby natychmiast.
Jednym z nich byłoby na przykład
przeniesienie głównego ciężaru
komunikacji z dróg na szyny.
– Aby ludzie dokonali takiego
wyboru, trzeba wdrożyć rozwiązania, dzięki którym podróżny uzna,
że chce być pasażerem ponieważ
tak jest szybciej, wygodniej i taniej.
Nad tym właśnie pracujemy – mówił Jan Grabiec.
Mennica Polska S.A. już od kilku lat wdraża doskonale sprawdzający się System Karty Miejskiej TM – nowoczesny system informatyczny ułatwiający funkcjonowanie usług miejskich – przykładem może być chociażby znana Warszawska Karta Miejska,
która obsługuje 4 niezależne podmioty odpowiedzialne za komunikację (ZTM, ZDM w Warszawie, Koleje Mazowieckie i SKM).
W panelu dyskusyjnym konferencji udział wzięli:
Halina Sekita – Prezes Kolei
Mazowieckich,

Kurier

Dziesięć
na dziewięćdziesiąt
Pierwszy w historii miasta
bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów odbędzie się 21
czerwca. Sportowe zmagania to
jedna z form obchodów 90.

Tadeusz Steckiewicz – Prezes
Zarządu Mennicy Polskiej S.A.,
Roman Smogorzewski – Prezydent Legionowa,
Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego,
Jakub Majewski – Członek Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.
Uczestnicy konferencji opuścili gmach legionowskiego ratusza
w nadziei, że spotkanie zaowocuje wypracowaniem rozwiązań,
które doprowadzą do znacznego
usprawnienia publicznego transportu zbiorowego w obrębie
całej aglomeracji warszawskiej. n

lusińskich cieszyło się malowanie buziek – każdy chętny mógł
ustawić się w kolejce, wybrać sobie odpowiedni wzór i po kilkunastu minutach cieszyć się „tatuażem twarzy”. Wiele pań skorzystało także z usług mammobusu,
którego przyjazd zorganizowało
starostwo.

Na imprezie (2 maja), współfinansowanej przez powiat legionowski, nie mogło zabraknąć naszego stoiska. Tłumy, które zawitały do naszego namiotu, mo-

gły zaopatrzyć się w nasze wydawnictwa, m.in. mapę powiatu,
folder oraz ostatni numer „Kuriera”. Niezmiennie największym powodzeniem naszych mi-

Chętni mogli odbyć także pogawędkę ze starostą Janem
Grabcem, którego oczywiście
nie zabrakło na święcie św. Wojciecha.

rocznicy nadania nazwy miastu
Legionowo.
Udział w biegu może wziąć
każdy, kto ukończył 16 lat.
Więcej na mosir-legionowo.pl.

Szkoły z logo
Konkurs na hasło i ulotkę promo−
cyjną szkół ponadgimnazjalnych
powiatu legionowskiego został
rozstrzygnięty. Spośród jedenastu
złożonych prac jury konkursowe
wybrało dwie zwycięskie.

Zwycięska praca

Malowanie buziek

Zawsze pełna energii Maryla Rodowicz z damską częścią swojego zespołu
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Cały serocki rynek był wypełniony atrakcjami w sobotnie popołudnie – stragany, wesołe miasteczko, gastronomia to tylko
niektóre z atrakcji. Przez serocką scenę „przewijały się” zespoły, prezentujące różne gatunki
muzyki.
Wystąpiła m.in. „Leila” – grupa coverowa śpiewająca polskie
i rosyjskojęzyczne utwory dancowe.
Oglądaliśmy i słuchaliśmy
Avocado, męskiej grupy wokalnej – wykonującej a cappella
światowe hity.
Następnie śląskimi dowcipami
bawiła widownię „Szlagier Maszyna”.
Gwiazdą programu była Maryla Rodowicz. Legenda polskiej
piosenki „dała czadu” wciągając
do wspólnej zabawy i śpiewu całą widownię bez względu na
wiek i muzyczne upodobania.
Imprezę tradycyjnie zakończył
pokaz sztucznych ogni. n

W konkursowe szranki stanęli
gimnazjaliście z Zegrza, Wieliszewa i Legionowa. 6 maja zebrało się jury konkursowe
w składzie Janusz Kubicki
– przewodniczący, Tomasz Lisowski, Mikołaj Madejak i Justyna Jaskulska. W wyniku obrad
stwierdzono, że dwie spośród
nadesłanych prac spełniają
wszystkie kryteria konkursowe
i wyłoniono laureatów konkursu:
I miejsce
– autor: Jakub Płocica
II miejsce
– autor: Klaudia Świątek

Drugie miejsce w konkursie
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Wodna karetka
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski uroczyście przekazał staroście
legionowskiemu Janowi Grabcowi i przedstawicielom Wodnego Ochot−
niczego Pogotowia Ratunkowego wodną karetkę pogotowia, która bę−
dzie obsługiwać jezioro Zegrzyńskie.

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

łązkowski, Dyrektor SPZLO Ryszard Śliwiński, Dyrektor ds.
Technicznych SPZLO Przemysław Przewoźniczek, Prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof
Jaworski, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-

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

Pieniądze nie
tylko na ulicy
dokończenie ze str. 1

Oby karetka jak najrzadziej służyła użytkownikom jeziora zegrzyńskiego...
Uruchomienie Wodnego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego, bo tak facho-

Jan Grabiec, Pełnomocnik Wojewody ds. Medycznych Michał
Borkowski, Prezes Zarządu

Starosta Jan Grabiec, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski,
prezes WOPR Jerzy Telak
wo nazywa się pływająca karetka, odbyło się w bazie Legionowskiego WOPR w Zegrzu Południowym. Na uroczystość
przybyli Starosta Legionowski

Głównego WOPR Jerzy Telak,
Prezes WOPR Województwa
Mazowieckiego Jerzy Gołębiowski, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Ga-

wego i Transportu Sanitarnego
Medi-Trans w Warszawie Artur
Kamecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie mł. bryg. Mariusz
Mucha, Komendant Powiatowy
Policji w Legionowie insp. Wojciech Wołkowicz, prezydent
miasta Legionowo Roman Smogorzewski, wójt gminy Wieliszew
Waldemar Kownacki, zastępca
burmistrza miasta i gminy Serock Józef Zając oraz radni z powiatu legionowskiego.
Łódź ratunkowa, która zabezpieczy plaże i wody naszego jeziora, będzie także doskonałym
elementem promującym bezpieczny wypoczynek dla wszystkich turystów. Zegrzyńska karetka wodna z ratownikami medycznymi
oraz
sternikiem
z uprawnieniami ster-motorzysty i ratownika WOPR, wyposażona jest m.in. w zestaw do intubacji, defibrylator i deskę ortopedyczną oraz niezbędne zestawy opatrunkowe. n

U nas coraz
bezpieczniej
Kolejny punkt wyczekiwania karetek pogotowia ratunkowego został ofi−
cjalnie uruchomiony w powiecie, tym razem w Wieliszewie.
Dzięki współpracy samorządu
powiatowego z Komendą Stołeczną Policji w maju udało się
uruchomić kolejny – po wodnej
karetce na wodach Jeziora Zegrzyńskiego – punkt wyczekiwania zespołów doraźnej pomocy
medycznej. Został on zlokalizowany przy Komisariacie Policji
w Wieliszewie.

Obecnie, w wyniku starań Starosty Legionowskiego, na terenie
naszego powiatu funkcjonują
dwa naziemne punkty wyczekiwania karetek pogotowia w Legionowie i Wieliszewie, w których stacjonują w sumie cztery
karetki oraz wodny podstawowy
zespół ratownictwa medycznego
w Zegrzu. – Cieszę się, że udało

nam się doprowadzić do szczęśliwego finału tę inicjatywę. Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania
zespołów doraźnej pomocy medycznej poprawi bowiem w znaczący sposób mieszkańcom powiatu legionowskiego dostępność
do świadczeń opieki medycznej.
– powiedział Jan Grabiec. n

„Stypendia dla
studentów 2004/2005” – kwota
dofinansowania: 94 725 zł,
skorzystało 66 Beneficjentów,
Okres realizacji 15.11.2004– 31.08.2005 r.
„Edukacja bez barier – program
stypendialny Powiatu
Legionowskiego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2005/2006”
– kwota dofinansowania:
294 000 dla 196
beneficjentów, okres
realizacji 1.09.2005– 31.08.2006 r.
„Euroszansa – program
stypendialny dla studentów
z powiatu legionowskiego
w roku
akademickim 2005/2006”
– kwota dofinansowania:
94 000 dla 44 beneficjentów,
okres realizacji 1.10.2005–30.09.2006 r.
„Edukacja bez barier – program
stypendialny Powiatu
Legionowskiego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2006/2007”
– kwota dofinansowania:
201 000 dla 134 beneficjentów,
okres realizacji 1.09.2006– 31.08.2007 r.
„Euroszansa – program
stypendialny dla studentów
z Powiatu Legionowskiego
w roku akademickim
2006/2007” – kwota
dofinansowania: 60 000
dla 30 beneficjentów, okres
realizacji 1.10.2006– 30.09.2007 r.
Razem projekty unijne w latach 2002–2006: 1 044 725 zł.
Środki zewnętrzne pozyskane
przez powiat legionowski uzyskane w 2007 r.:
1 000 000 zł – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent A na realizację inwestycji „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1820W Chotomów–Jabłonna”.
41 250 zł – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent B na realizację inwestycji „Wyposażenie Sali sportowo-widowiskowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”.
30 000 zł – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent D na realizację
zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”.
2 700 000 zł z budżetu państwa
(rezerwa subwencji ogólnej m.in.
na inwestycje na drogach publicz-

Zewnętrzne środki finansowe
służą mieszkańcom powiatu
nych powiatowych rozpoczęte
przed 1 stycznia 1999 r.) na dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1820W, czyli ulicy biegnącej
od ul. Modlińskiej w Jabłonnie,
przez Chotomów, Olszewnicę, aż
do drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Kałuszyn w gminie
Wieliszew.
Dotacje pozyskane w roku 2008:
1 000 000 zł – Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent A na realizację inwestycji „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1804W w Gminie
Serock”.
1 150 000 zł – dotacja w ramach
Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009–2011
(„schetynówka”) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813W
w Gminie Nieporęt”.
1 471 256 zł – tyle wyniesie wartość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyznana w ramach 10% nadkontraktacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na złożony w poprzednim okresie programowania wniosek o dofinansowanie inwestycji „Modernizacja
i przebudowa drogi powiatowej
nr 01639 Chotomów–Jabłonna”.
362 660 zł – środki pozyskane
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Starostwa
powiatowego w Legionowie.
1 157 000 zł – dotacja pozyskana
z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej m.in. na inwestycje
na drogach publicznych powiatowych rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.) na zadanie polegające
na przebudowie mostu na Kanale
Królewskim w gminie Nieporęt.
Dotacje pozyskane w roku 2009:
12 617 539 zł – tyle wyniesie wartość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007–2013. Powiat wnioskował o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1802W w gminie Serock”. n
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Powiat wysoko
nad kreską
Ponad dwa i pół roku temu rozpoczęła się trzecia kadencja odrodzonego samorządu
powiatowego. Miniony półmetek to dobra okazja, by dokonywać rozmaitych bilan−
sów i podsumowań. W jakim miejscu znajduje się powiat legionowski oraz, co
najważniejsze, dokąd zmierza?

Powiat Legionowski pozytywnie wyróżnia się na tle innych samorzadów - podkreśla starosta Jan Grabiec
Zapewne można by złożyć
wcale niekrótką listę spraw, których w powiecie nie udało się
w ciągu minionych lat załatwić.
Pewnie równie długa byłaby jednak lista tych, które doczekały
się szczęśliwego finału.
Legionowski na 75. miejscu
w kraju
– Powiat legionowski należy do
grupy tych samorządów, które pod

wieloma względami wyróżniają się
na tle innych – przekonuje Jan
Grabiec. – Potwierdzeniem tego
jest choćby nasza 75. pozycja w rankingu Związku Powiatów Polskich.
Rzeczywiście, sporym sukcesem wydaje się zebranie przez
samorząd ponad 2100 punktów
w konkursie, trwającym permanentnie od kilku lat i w którym
wyniki aktualizowane są wiele
razy na dobę. Nie jest to może

Ranking
najlepszych
Ranking najlepszych powiatów, miast na prawach powiatów i gmin, to konkurs prowadzony
przez Związek Powiatów Polskich i mogą w nim
uczestniczyć wszystkie powiaty, gminy i miasta na
prawach powiatu.
W ramach rankingu, uczestnicy przez cały rok
otrzymują określone ilości punktów – w zależności od spełnienia poszczególnych warunków
w następujących kategoriach:
• Promocja jednostki samorządowej.
• Wspieranie rozwoju społeczeństwa
informatycznego.
• Poprawa jakości obsługi mieszkańców.
• Rozwój systemu informacyjnego.
• Promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych.
Wyniki można śledzić na bieżąco na stronie
Związku www.zpp.pl. Tam również wszyscy zainteresowani znajdą więcej szczegółów na temat konkursu.
Na koniec każdego roku przyznawane są puchary i okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców,
a wręczane są one podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W każdej kategorii jest po 15 laureatów.

pozycja medalowa, ale jednak licząca się, zważywszy że w rankingu uczestniczą wszystkie 379 polskich samorządów powiatowych
(w tym 65, to miasta na prawach
powiatu czyli tzw. powiaty grodzkie oraz 314 – powiaty ziemskie).
Ranking uwzględnia bardzo wiele działań, realizowanych przez samorząd. Jednak przecież nie
wszystkie. Jedną z takich kwestii
jest na przykład bezpieczeństwo.

Utrzymana w konwencji sportowej, rywalizacja
samorządów wzbudza wiele emocji. Jednak celem nadrzędnym jest nie tylko wysoka lokata
uczestników w tabeli, nie zdobyte puchary i dyplomy, nie możliwość pokazania się innym, ale
przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój swojego regionu.
Udział w Rankingu wyzwala w uczestnikach dodatkową motywację oraz inspiruje ich do jeszcze
większej aktywności w pracy. Osiągnięcie sukcesu
w rankingu wymaga bowiem dobrej organizacji
pracy, profesjonalizmu na najwyższym poziomie
oraz ogromnej chęci i woli walki z trudnościami
i przeciwnościami losu, jakie na co dzień w swojej pracy spotykają władze i pracownicy starostw
oraz urzędów miast i gmin.
Sukces jednych pokazuje innym, że przy pewnej
mobilizacji i zaangażowaniu zawsze można zrobić coś dobrego dla swoich mieszkańców, a to
właśnie oni są w tym wszystkim najważniejsi.
Udział w rankingu pokazuje też, że praca samorządowców nie powinna być tylko zwykłą urzędniczą pracą. Przede wszystkim jest ona misją, której celem nadrzędnym jest poprawa codziennego
życia obywateli oraz zmiana na lepsze wizerunku
danego regionu.
Patronem medialnym rankingu jest Magazyn
Gospodarczy FAKTY.
Zbigniew Wawrzkowicz
Źródło: „10 lat Polski Powiatowej” n
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Poczucie bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa, to
jeden z ważniejszych wskaźników, według których mieszkańcy
oceniają skuteczność pracy swoich samorządowców oraz trafność podejmowanych przez nich
decyzji. Jest to subiektywne odczucie, często jednak zgodne ze
statystykami, opisującymi m.in.
poziom oraz tzw. wykrywalność
przestępczości w danej okolicy,
bezpieczeństwo na drogach, czy
wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
– Bardzo wiele uwagi przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa – mówi Jan Grabiec. – Na
inwestycje w tym związane oraz
generalnie poprawiające komfort funkcjonowania staraliśmy
się wygospodarowywać możliwie
dużo pieniędzy z budżetu powiatu, ale też próbowaliśmy zdobywać środki zewnętrzne.

– Chcielibyśmy wziąć udział
w takim projekcie. Jego efekty bowiem mogłyby być wyłącznie pozytywne i to na wielu płaszczyznach.
Poza oczywistymi korzyściami ze
stwarzania warunków mieszkańcom do uprawiania turystyki rowerowej, projekt taki integrowałby
samorządy znajdujące się wzdłuż
rzeki oraz powodował, że położone tu miejscowości znowu stanęłyby przodem do rzeki.
Alicja Wejner n

Europa dla powiatu
Ostatnio udało się zasilić powiat kwotą ponad 12 mln złotych. To dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczone jest
na przebudowę 10 km drogi powiatowej, biegnącej od Dębego,
przez Jachrankę do Zegrza.
– Prace nad projektem trwały
przez dwa i pół roku, ale warto
było – mówią pracownicy starostwa, zapewniając że już przygotowują kolejne wnioski, z którymi można by stanąć do konkursów i zdobyć dofinansowanie na
realizację następnych pomysłów.
W pierwszej kolejności będą to
projekty tzw. miękkie, obejmujące szkolenia. Dotyczyć one
mają m.in. zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie dla jedynego w powiecie
przedszkola dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym. Projekty inwestycyjne obejmować mają stworzenie profesjonalnego portalu
turystycznego oraz budowę nowych ścieżek rowerowych.
Zdaniem starosty, szczególnie
interesujące wydają się pomysły
wybudowania ścieżki rowerowej
wzdłuż obydwu brzegów Wisły,
na całej jej długości:

Na plac budowy największego
obiektu sportowego w mieście
przybyli m.in.: prezydent Roman Smogorzewski, starosta
Jan Grabiec, wicestarosta Janusz Kubicki, przewodniczący
rady miasta Wiesław Karnasiewicz z wiceprzewodniczącym
Januszem Klejmentem, oraz

Łopata
pod halą
Uroczystość
symbolicznego
wbicia pierwszej łopaty pod bu−
dowę hali sportowej w Legio−
nowie odbyła się w połowie
maja.

przewodniczący miejskich komisji RM Mirosław Pachulski
i Leszek Smuniewski. Nie zabrakło także przedstawiciela
Ministerstwa Sportu – podsekretarza stanu Tomasza Półgrabskiego.
Hala ma się nazywać Arena
Legionowo, mieścić ponad 2000 widzów i zostać oddana do użytku w przyszłym
roku. n
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Modernizacja
Sobieskiego
Spotkanie odbyło się 19 maja
w sali parafialnej przy kościele
pw. Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa w Legionowie. O tym,
jak ważny był jego temat, może
świadczyć liczba osób w nim
uczestniczących. Sala wypełniła
się po brzegi, na konsultacje
przybyło bowiem kilkudziesięciu
mieszkańców Legionowa, w tym
przedstawiciele Masy Krytycznej, spółdzielni mieszkaniowej
i kupców z targowiska miejskiego. Ze strony inwestora w spotkaniu uczestniczyli starosta Jan
Grabiec i jego zastępca Janusz
Kubicki, wiceprezydent Legionowa Lucjan Chrzanowski,
główna projektantka Maria
Kupść, naczelnik wydziału inwestycji w starostwie Paweł Zając
i Marek Prokurat – szef wydziału inwestycji w UM Legionowo.
Po przedstawieniu głównych
założeń realizacji przebudowy
ul. Sobieskiego nadszedł czas na
pytania. Dotyczyły one głównie
tego, czy projekt spełnia postulaty, przedstawione przez mieszkańców na spotkaniu konsultacyjnym w ubiegłym roku. Jak się
okazało większość z nich została
w projekcie uwzględniona, m.in.
zlokalizowanie
sygnalizacji
świetlnej przy skrzyżowaniach
z ul. Husarską i Kazimierza
Wielkiego, przejazdy dla rowerów na skrzyżowaniu Sobieskiego z Piłsudskiego, czy sygnalizatory dźwiękowe dla osób niewidomych i niedowidzących na
tym skrzyżowaniu. Dodatkowo
przy przejściu dla pieszych,
gdzie obecnie jest sygnalizator
pulsacyjny, zamontowana zostanie normalna sygnalizacja. Jednyną kontrowersją, jaka pojawiła się podczas spotkania była
kwestia zmniejszenia, w związku
z przebudową ulicy, powierzchni
targowiska miejskiego. Przedstawiciele kupców wyrazili swój
sprzeciw wobec takiej konieczności, jednak starosta podkreślił,
że najważniejsze dla władz powiatu jest bezpieczeństwo tysięcy mieszkańców, codziennie korzystających z tej drogi.
Na spotkaniu przedstawiono
też szczegóły i harmonogram
prac. Przebudowa będzie kosztować ponad 8 milionów złotych,
w tym roku rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonanie, natomiast roboty rozpoczną się
w pierwszej połowie przyszłego
roku. n

Ulica Sobieskiego i dokończenie jej przebudowy było tematem spotkania
konsultacyjnego, które zorganizował dla mieszkańców starosta Jan Grabiec.

Projekt przebudowy ulicy Sobieskiego zaprezentował Starosta Legionowski Jan Grabiec

Już wkrótce ulica zostanie zmodernizowana
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Zdrowie w bajce
W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy dwie z nagrodzonych
w konkursie „Zdrowie w bajce” prac (I miejsca w kategoriach
„przedszkola” i „klasy 0”. Dziś prezentujemy ostatnią bajkę
– I miejsce w kategorii „klasy I–III”.

Leśny turniej
Był ciepły, czerwcowy
poranek. Wszyscy miesz−
kańcy lasu zebrali się na
polanie, gdzie niedźwiedź

miał przekazać ważne in−
formacje dotyczące Le−
śnego Turnieju.
Prawie wszyscy dotarli
już na miejsce. Pod dę−
bem zgromadziła się rodzi−
na rudych wiewiórek.
– Ciekawe, na czym bę−
dzie polegał ten turniej?
– zastanawiał się tata
– wiewiór nerwowo obra−
cając w łapkach łupinkę
po żołędziu.
Pod krzakiem malin przy−
cupnęły dwa zającz−
ki. I one były ciekawe,
o czym będzie mówił
niedźwiedź.
– Popatrzcie, ile tu zwie−
rząt, niektóre są pięć razy
większe od nas, czy bę−
dziemy mieć jakieś szan−
se? – głośno myślał jeden
z szaraków.

Nieopodal nich stanął łoś
z pięknym, rozłożystym po−
rożem. Sprawiał wrażenie
niezwykle
spokojnego.
Pod świerkami zgromadziła
się rodzina dzików. Ryjąc
w ziemi zerkały niespokoj−
nie w stronę niedźwiedzia.
Na pniu przysiadł rudy lis,
a obok niego skubała traw−
kę młoda sarenka. Na kęp−
ce mchu przycupnęły dwa

jeże i wyciągając w górę
spiczaste ryjki czekały
spokojnie na dalszy roz−
wój wypadków. Jeden
z nich niósł na grzbiecie
piękne, czerwone jabłko.
Na gałęziach drzew usa−

dowiły się ciekawskie ptaki,
wśród nich były wilgi, sikor−

ki i czarne wrony. Zdawało
się, że wszyscy przybyli już
na miejsce.

Niedźwiedź wszedł na
pień, odchrząknął dwa ra−
zy i zaczął mówić:
– Moi przyjaciele! Mam
zaszczyt ogłosić Wam
wielką nowinę! Otóż za
dwa tygodnie w naszym le−
sie odbędzie się I Wielki
Turniej Leśny!
– Co to za Turniej? Jaki
turniej? – odezwały się ze−
wsząd głosy zwierząt.

Niedźwiedź podniósł łapę
do góry dając znak, aby
mu nie przerywano i mówił
dalej:
– Każdy może wziąć
udział w tym turnieju, wa−
runkiem jest jednak dobry
stan zdrowia.
W tym momencie jedna
z wiewiórek potężnie kich−
nęła.
– Och, przepraszam
– wysapała spłoszona – to
tylko alergia na leśne
szyszki – lekceważąco
machnęła rudą kitką. Resz−
ta zwierząt spojrzała na
nią ze zgorszeniem.
Niedźwiedź mówił dalej:
– Będą różne konkuren−
cje, tak, aby każde z Was
miało szansę na zwycię−
stwo. Macie dwa tygodnie
na przygotowania…
W tym momencie rozległ
się trzask łamanych gałęzi
i na polanę wpadł zziajany
wilk. Wszyscy odwrócili się
w jego stronę.
– No, gdzie jest to zebra−
nie?! – ryknął potężnym
głosem – Co się tak gapi−
cie? Chyba się nie spóźni−

łem? To mówiąc przylizał
łapą nastroszone szare fu−
terko i rozłożył się wygod−
nie w cieniu sosny.
– Nie przeszkadzajcie
sobie – mruknął – i tak nie
macie szans – dodał ciszej
i zaczął czyścić sobie pa−
znokcie.
– … Więc jak mówiłem
– zaczął znowu niedź−
wiedź, macie dwa tygo−
dnie, aby się przygotować.
Dzięcioł będzie przyjmo−
wał Wasze zgłoszenia.
Zwycięscy poszczegól−
nych kategorii otrzymają
atrakcyjne
nagrody…
W tym momencie dał się
słyszeć szmer zaciekawio−
nych głosów:
– Ciekawe jakie nagrody,
na pewno ja wygram…
a może mi się uda…
Za chwilę ustawiła się dłu−
ga kolejka zwierząt, wszy−
scy mieli ochotę wziąć
udział w turnieju. Dzięcioł
cierpliwie
przyjmował
zgłoszenia. W pewnej
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chwili kolejka się rozpierz−
chła i przed dzięciołem
stanął wilk.
– Zapisz mnie na wszyst−
kie konkurencje, po co
marnujesz pióro zapisując
tych słabeuszy?! – tu wska−
zał na inne zwierzęta, które
łypały na niego spod oka.
– Już teraz wskażę Ci
zwycięzcę, to ja! Mogę
odebrać Wasze marne na−
grody i iść w swoją stronę!
– Niestety, zasady są in−
ne… – przerwał mu dzięcioł
– nagrody wręczamy dopie−
ro po zakończeniu turnieju.
Po chwili wszyscy chętni
byli już zapisani i rozpra−
z
ożywieniem
wiając
o czekających ich atrak−
cjach rozeszli się do do−
mów. Już od następnego
dnia rozpoczęto przygoto−
wania.
Mieszkańcy lasu robili
wszystko, aby poprawić
swoją kondycję, podnieść
sprawność
fizyczną
i w czasie turnieju być
zdrowym i wypoczętym.
Jedni trenowali biegi, inni
rzuty do celu i ćwiczyli
podnoszenie leśnych gałę−
zi, jeszcze inni postawili na
zdrową żywność i zajadali
się ekologiczną marchew−
ką z pobliskiej uprawy.
O zmierzchu cichły już
odgłosy rozmów i wesołej
krzątaniny, wszyscy bo−
wiem wiedzieli, że zdrowy
ośmiogodzinny sen jest
podstawą zdrowia. Łoś
medytował w skupieniu,
wierząc w siłę spokoju. Je−
dynie wilk zachowywał się
inaczej niż wszyscy. Cały−
mi dniami wylegiwał się
pod drzewem, a wokół nie−
go piętrzyły się puste opa−

rzęta skoro świt stłoczyły
się na polanie w oczekiwa−
niu na rozpoczęcie turnie−
ju. Na miejscu czekali już
sędziowie
poszczegól−
nych konkurencji. Pierwsza
z nich nazywała się „Poszu−
kiwacze srebrnej szyszki”
i polegała na jak najszyb−
szym odnalezieniu małej,
srebrnej szyszki ukrytej
sprytnie pod igłami sosno−
wymi. Już po kilku minutach
mały, szary zajączek krzyk−
nął radośnie:
– Mam!, mam, hura!!! Zna−
lazłem! I podniósł do góry
łapkę ze srebrną szyszką.
Pozostałe zwierzątka za−
częły bić brawo, tylko wilk
patrzył z niedowierzaniem
spode łba. Zajączki nie na
darmo zajadały się mar−
chewką bogatą w witami−
nę A, która doskonale
wpływa na wzrok. Nie miały
więc kłopotu w odnalezie−
niu szyszki.
Druga konkurencja nosi−
ła nazwę „Bieg po zdro−
wie”. Tutaj liczył się czas
i wytrzymałość zawodni−
ków.
Na „start” wszyscy ruszy−
li, każdy chciał jak najprę−
dzej dobiec do mety
Wilk gnał wielkimi susami,
ale już po chwili zaczął mu
ciążyć wielki brzuch wypa−
kowany chipsami. Zmęczył
się, zasapał i przystanął,
wywieszając różowy ozór.
Wylegiwanie się pod drze−
wami osłabiło jego kondy−
cję i teraz zabrakło mu siły.
Jako pierwsza do mety do−
biegła sarna, która wcze−
śniej z zapamiętaniem
ćwiczyła biegi.
Kolejna konkurencja po−
legała na podnoszeniu cię−

kowania po chipsach. Jed−
na z wiewiórek próbowała
zwrócić mu nieśmiało uwa−
gę, że chipsy są niezdrowe
bo powodują tycie i mogą
być przyczyną groźnych
chorób, ale wilk tylko ją
wyśmiał.
– Mam w nosie Twoje ra−
dy, sam wiem, co jest dla
mnie dobre, a turniej i tak
wygram!!!
Wiewiórka odeszła urażo−
na jego zachowaniem.
Tymczasem
nadszedł
wielki dzień. Wszystkie zwie−

żarów i nazywała się „Le−
śny Siłacz”.
– No, jeżeli już tu nie zwy−
ciężę, to nie jestem wil−
kiem – powiedział pewny
siebie wilk i stanął do walki
razem z rodziną dzików i ło−
siem. Na „start” zwierzęta
podniosły do góry sztangi
obciążone ciężkimi kamie−
niami. Już po chwili rozległ
się huk i sztanga wilka runę−
ła na ziemię, on sam zaś za−
chwiał się na tylnych ła−
pach i przysiadł na ogonie.
dokończenie na str. 10

10

Leśny turniej
dokończenie ze str. 9
Jego
ślepia
rzucały
gniewne błyski. Zwycięży−
ła drużyna dzików, które
przez dwa tygodnie co−
dziennie trenowały pod−
noszenie coraz to cięż−
szych kamieni z miejsca
na miejsce.
Następna konkurencja
to „Kosz Orzechów”. Nale−
żało w jak najszybszym
czasie zebrać jak najwię−

cej orzechów lasko−
wych, leżących pod lesz−
czyną. Tutaj ważna była
zwinność i spryt. Rude wie−
wiórki, które codziennie
skakały z gałęzi na gałąź
błyskawicznie uzbierały
pełen kosz. Wilk, który nie
chciał dołączyć do żad−
nej drużyny znowu prze−
grał.
Zwycięzcą następnej
konkurencji był łoś. Jako
jedyny wśród mieszkań−
ców lasu okazał siłę spo−
koju i najdłużej wytrwał
bez ruchu w przybranej
przez siebie pozie. Przyda−
ły się medytacje, którym
codziennie się oddawał.
Ostatnia
konkurencja
– „Rzuć i Łap” – przyniosła
zwycięstwo drużynie jeży−
ków, które dzień po dniu
trenowały rzuty jabłkiem.
Teraz okazały się niezrów−
nane, a spożywane co
dzień soczyste, zdrowe ja−
błuszka dodały im wigoru.
Teraz nastąpiła uroczy−
sta chwila wręczania na−
gród. Niedźwiedź gratulo−
wał zwycięzcom zakłada−
jąc im na szyje medale ze
złotych szyszek. Wilk stał
obok ze zwieszoną głową.
Było mu wstyd. Zrozumiał,

Kurier
że źle postępował lekce−
ważąc przeciwników i nie
poświęcając uwagi przy−
gotowaniom do turnieju.
– I pamiętajcie moi ko−
chani – usłyszał głos niedź−
wiedzia – „trening czyni
mistrza” – a gdy jeszcze
sport połączony jest ze
zdrowym, higienicznym
trybem życia, właściwym
odżywianiem i spokojnym,
długim snem, to zwycię−
stwo gwarantowane!
– Tak, tak… – wilk poki−
wał smutnie głową i od−

szedł wlokąc po ziemi
ogon.
– Hej zaczekaj! – usły−
szał cienki głosik. Odwrócił
się zaskoczony. To była ta
sama mała, ruda wiewiór−
ka, która kiedyś zwracała
mu uwagę.
– Nie martw się – rzekła
wiewiórka – jestem pew−
na, że gdybyś przygoto−
wywał się do turnieju, to
na pewno pokonałbyś nas
wszystkich…
Oszołomiony wilk wypro−
stował się i uśmiechnął
błyskając zębami.
– Przepraszam, że by−
łem wobec Ciebie nie−
grzeczny, wiem, że miałaś
rację i chciałaś mi po−
móc.
– Nie gniewam się, to do
zobaczenia w następnym
turnieju – – to mówiąc
machnęła kitką i zniknęła
między drzewami.
– Do zobaczenia – od−
powiedział wilk uradowa−
ny, że zyskał małą przyja−
ciółkę.
– Od dziś kończę z chip−
sami i leżeniem pod drze−
wem – postanowił wilk. Za−
czynam nowy rozdział
w swoim życiu pod tytu−
łem „Zdrowie”. n
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Wakacje
bez przygód!?
Problemy
z opóźnieniem/odwołaniem lotu
lub odmową przyjęcia na pokład
Podróżując liniami lotniczymi
z/lub do jakiegokolwiek kraju
Unii Europejskiej znajdujemy
się pod ochroną rozporządzenia
WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego
wspólne zasady odszkodowania
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego
opóźnienia lotu.
Opóźnienie
Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnie posiłków
i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
a także prawa do dwóch rozmów
telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych
lub e-mailowych. Zależy to od
długości opóźnienia lub długości
lotu:
• gdy opóźnienie wynosi co
najmniej pięć godzin
pasażerowie mają prawo do
zwrotu kosztów biletów lub
lotu powrotnego do
pierwszego miejsca odlotu
• gdy opóźniony odlot nastąpi
co najmniej dzień po
terminie pasażerowie mają
prawo do bezpłatnego
zakwaterowania w hotelu
i darmowego transportu
między lotniskiem
a hotelem.
Pasażerowie nie mogą domagać się finansowej rekompensaty, jeżeli opóźnienie lub odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych np. z powodu złych warunków atmosferycznych.
Odwołanie lotu
W przypadku odwołania lotu
pasażer ma prawo do:
• zwrotu kosztów biletu
• zaoferowania innego
połączenia z punktem
docelowym podróży
• posiłku, napojów oraz
rozmowy telefonicznej,
jeżeli czas oczekiwania na
inne połączenie lotnicze to
usprawiedliwia.
Ponadto, pasażerowie mogą
być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR
do 600 EUR (w zależności od
zasięgu podróży) w przypadku,

gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco do
odwołanego, a powiadomienie
o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt
późno.
W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia
lotu skontaktuj się z Komisją
Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa
Cywilnego www.ulc.gov.pl.
Problemy z bagażem
Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia
bagażu reguluje Konwencja
Montrealska. Zgodnie z nią pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1000
SDR. Uzyskanie odszkodowania zależy od kilku ważnych
czynników:
Po stwierdzeniu zagubienia
lub zniszczenia bagażu należy:
• wypełnić na lotnisku
formularz nieprawidłowości
bagażowej tzw. PIR
(Property Irregularity
Report).
• złożyć reklamację
w terminie:
– 7 dni od odbioru
uszkodzonego bagażu
– 21 dni od stwierdzenia
opóźnienia bagażu
• wycenić szkodę.
W przypadku zniszczenia
walizki linia lotnicza zwykle
prosi o rachunek za zakup
nowej i zwraca koszty.
W razie zagubienia bagażu,
kiedy trudno jest oszacować
pełną wartość zaginionych
przedmiotów, warto jest
załączyć do reklamacji
posiadane rachunki. Jeśli ich
nie mamy trzeba liczyć się
z tym, że linia lotnicza
wyliczy wartość szkody
według wagi
zarejestrowanego bagażu.
Laptopy, biżuteria, sprzęt
sportowy i inne cenne rzeczy
Linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do
bagażu. Koniecznie przed wylotem przeczytaj warunki przewozu i zapytaj przewoźnika o możliwość zabezpieczenia cennych
przedmiotów.

O czym warto pamiętać?
• Przy zakupie biletów przez
Internet nie przysługuje ci,
jak to ma zwykle miejsce
przy umowach zawieranych
na odległość, prawo
do odstąpienia od umowy
• dokładnie badaj oferty
przewoźników, którzy
niejednokrotnie reklamują
atrakcyjne ceny przelotów,
aby pozyskać pasażerów,
ale nie uwzględniają innych
kosztów, np. wysokich opłat
lotniskowych, paliwowych
lub manipulacyjnych
• przed wylotem postaraj się
zdobyć informację gdzie
znajduje się lotnisko
docelowe, gdyż może się
okazać, że odległość portu
lotniczego od właściwego celu
podróży jest tak duża (nawet
kilkadziesiąt kilometrów), że
wymagać będzie poniesienia
dodatkowych wydatków
na autobus, pociąg, bądź
taksówkę
• opłaty lotniskowe mogą być
różne u różnych
przewoźników. Jeśli twój
przewoźnik zawiedzie
i zaproponuje Ci przelot
innymi liniami, mającymi
wyższe opłaty, możesz żądać
od niego wyrównania strat
• w bagażu podręcznym
nie powinno się przewozić
między innymi ostrych
przedmiotów (np. nożyczek,
scyzoryków), gazów
(wyjątkiem są dezodoranty),
spirytusu, broni palnej,
trucizny.
Od listopada 2006 r.
obowiązują też znaczne
ograniczenia w przewozie
płynów. Na pokład na ogół
nie można zabrać roweru.
W niektórych liniach można
przewozić wózki dziecięce
• przywieszki z Twoim
imieniem, nazwiskiem
i dokładnym adresem
(także krajem, w którym
mieszkasz) umieszczone
na zewnątrz i wewnątrz
bagażu pozwolą ci odzyskać
go w razie zaginięcia
• w tanich ofertach na ogół
nie jest wliczany posiłek,
a za przekąski i napoje na
pokładzie płaci się osobno.
opracowano na podstawie
materiałów UOKiK 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

11
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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