ukazuje się w:
Jabłonnie
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Wypoczywaj i wygrywaj

fot. Jacek Biegajski

Atrakcyjne miejsce na spędzenie wolnego czasu? Miesz− wych i pieszych. Wszystko mamy
kańcy powiatu legionowskiego mają je w zasięgu ręki – to na miejscu w naszym powiecie.
Wydaje się, że Jezioro ZegrzyńJezioro Zegrzyńskie.
Największy akwen wodny na
Mazowszu, mnogość ośrodków

wypoczynkowych, plaże, przystanie, a do tego sieć tras rowero-

Czwarta Mazovia
(niestety) za nami
Zwycięstwem „debiutantów” z Płocka zakończyła się czwarta odsłona
Mistrzostw Mazowsza Samorządów Mazovia Cup 2011. W imprezie or−
ganizowanej przez powiat legionowski wzięły udział 24 drużyny.

skie to miejsce znane, zarówno
mieszkańcom powiatu legionowskiego, jak i warszawiakom. Po-

Od 2008 r. Powiat Legionowski, wspólnie z Legionowem, Serockiem, Wieliszewem (a od
2010 r. także z Jabłonną) organizuje cieszący się dużą renomą
turniej samorządowców z Mazowsza. Co roku kilkuset pracowników na dwa dni zrzuca
stroje urzędowe i zakłada piłkarskie buty, spodenki i koszulki, by
zmierzyć swoje siły w naszym
turnieju. Jednak nikt nie narzeka na zmęczenie, a dobra atmosfera panująca podczas imprezy
sprawia, że z roku na rok przybywa drużyn, które chcą wziąć
udział w Mazovii.
Tegoroczne mecze finałowe
odbyły się na stadionie w Serocku, a tradycyjna impreza kończąca mistrzostwa miała miejsce
w ośrodku Lipowy Przylądek
w Łasze. Tam najlepsi odebrali
puchary, pierwsze jedenaście
drużyn dostało nagrody, a wszyscy skorzystali z naszych gadżetów promocyjnych oraz atrakcji

wstaje pytanie, czy trzeba je jeszcze promować, czy też jesteśmy
już w momencie, w którym można odcinać kupony od popularności naszej okolicy.
Jedno można uznać za pewnik:
dla osób, chcących wybrać się
nad nasze jezioro, nigdy za wiele
opinii tych, którzy już tu byli
i skorzystali z usług oferowanych
przez okoliczne ośrodki, restauracje i inne punkty usługowe.
Dlatego gorąco zachęcamy do
oceniania poziomu usług turystycznych nad Zalewem. Swoje
opinie można zamieścić na stronie Jezioro (Zalew) Zegrzyńskie
na Facebooku albo na forum
dyskusyjnym strony jezioro.zegrzyńskie.pl. Dodatkowo zapraszamy
do pisania artykułów, opisujących Państwa wrażenia z wypoczynku nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy też propozycje ciekawego spędzania czasu w naszym
regionie. Najbardziej interesujące artykuły opublikujemy na
portalu turystycznym jezioro.zegrzynskie.pl, a ich autorów nagrodzimy. Teksty można nadsyłać
przez najbliższe miesiące, aż do
końca września, na adres konkursy@zegrzynskie.pl. n

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Zarejestruj samochód bez
czekania w kolejce

3

Budujemy mosty

4

Aparaty w dłoń!

9

Wbrew pozorom nasz region
wciąż wymaga aktywnych działań promujących zalety Zalewu
Zegrzyńskiego. Najlepszym na
to sposobem są wspólne przedsięwzięcia samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. U nas w dużej mierze to
się udaje. I chociaż sporo jest
jeszcze do zrobienia, to dzięki
połączeniu sił i wspólnym działaniom władz lokalnych i pozostałych podmiotów wiedza o atrakcjach nad naszym jeziorem jest
coraz większa. – mówi Jan Grabiec, starosta legionowski. n

Zespół cheerleaders Bellarto
i dobrej zabawy, której jak zawsze nie zabrakło.
Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną Mazovię, którą połą-

czymy z EURO 2012. To będą
najlepsze mistrzostwa samorządowców w historii! Wyniki i fotogaleria na stronach 6 i 7. n
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Jakub Karaszewski

Adrian Rosłaniec

– a ja to na razie pomyślę…
Dzieci w domu dziecka się tylko
bawią. Ja znam jeden taki dom
dziecka w Warszawie.

– w pasach drogowych stoją
fotoradary, one mierzą szybkość
jazdy i wtedy policja sprawdza
i może zatrzymać.

Pas drogowy

Alan Zaczkowski

Dzieci mówią…
Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski
Dom Dziecka

Maciej Świrkula

Alan Zaczkowski

Olaf Hofman

Olaf Hofman

– dom dziecka to takie miejsce,
gdzie dziecko może kopnąć
piłkę i może też kopnąć piłką
kolegę.
Sebastian Olenderek

– dzieci w tym domu dziecka, to
mają trochę nudno. Jak dziecko
jest chore to wtedy znajdzie go
policja i zawiezie do domu
dziecka. Jak dziecko zbije
butelkę, to wtedy jest wyrzucane
z domu dziecka i wtedy trzeba
sobie znaleźć inne miejsce.
Adrian Rosłaniec

– według mnie dom dziecka, to
takie miejsce, gdzie trafiają
niegrzeczne dzieci. One tam
prawie nic nie robią. Jeśli
dziecko ma ospę, to wtedy już
nie trafia do domu dziecka, bo
to jest bardzo zaraźliwe. Dzieci
w domu dziecka mają opiekę,
bo jak jedno dziecko niechcący
kopnie drugie, to wtedy ta
opieka go skrzyczy.
Andrzej Czerwiński

– na pasie drogowym nie można
grać w piłkę, bo ona może
wlecieć pod samochód. Na
rondzie nie można też grać
w piłkę bo wtedy ta piłka może
wpaść do samochodu i nie
będzie już piłki.

– na pasie drogowym to jak się
kopnie piłkę, to może ona
wpaść pod autobus. I jak
człowiek po nią pobiegnie, to
może wpaść pod samochód.
Karolina Suszyńska

Maciej Świerkula

– dom dziecka, to takie miejsce,
gdzie dzieci mogą grać w tenisa.
Dzieci tam nie kopią piłki, bo
może zbić się szyba lub
żyrandol.

– jak ma się czarną ospę, to
wtedy nie trafia się do domu
dziecka, bo to niebezpieczna
choroba.

Słowniczek
samorządowy
Dom dziecka…
…całodobowa
placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego.
Do domów dziecka kierowane
są dzieci i młodzież, których
potrzeby stale lub okresowo nie
mogą być zaspokajane w domu
rodzinnym. Oznacza to, że domy
dziecka są powołane do istnienia
nie tylko dla sierot, ale także dla
dzieci i młodzieży zaniedbanych
środowiskowo, których rodzina
nie wywiązuje się z powierzonych
zadań. Takie dzieci i młodzież
nazywana jest wtedy sierotami
społecznymi. Według badań
GUS-u, w roku 1997 istniało w
Polsce 351 domów dziecka, w
których przebywało prawie 18
000 dzieci i młodzieży. Tylko ok.
3% z tej liczby stanowiły sieroty
naturalne.
Dom dziecka…
• zapewnia dziecku opiekę
całodobową i wychowanie
oraz zaspokaja jego
niezbędne potrzeby

• zapewnia zajęcia
wychowawcze, korekcyjne,
kompensacyjne,
logopedyczne,
terapeutyczne,
rekompensujące braki w
wychowaniu w rodzinie i
przygotowujące do życia
społecznego, a dzieciom
niepełnosprawnym –
odpowiednią rehabilitację i
zajęcia specjalistyczne
• zapewnia dzieciom
kształcenie, wyrównywanie
opóźnień rozwojowych i
szkolnych
• podejmuje działania w celu
powrotu dziecka do rodziny
naturalnej, znalezienia
rodziny przysposabiającej
lub umieszczenia w
rodzinnych formach opieki
zastępczej
• pracuje z rodziną dziecka
• organizuje dla swoich
wychowanków odpowiednie
formy opieki w środowisku,
grupy usamodzielniające

– dom dla dziecka, to takie
miejsce, gdzie trafiają dzieci jak
zginie im tata lub mama.

oraz kontakt z rodzinami
zaprzyjaźnionymi
• może prowadzić hostel oraz
mieszkanie
usamodzielnienia
Pas drogowy…
… wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią
nad i pod jego powierzchnią,
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.
O pasie drogowym można mówić wyłącznie w przypadku dróg
publicznych – drogi niepubliczne (wewnętrzne) nie posiadają
pasa drogowego (są to bowiem
tylko nieruchomościami oznaczonymi jako droga i jako drogi
wykorzystywanymi).
Podstawowe elementy pasa
drogowego:
• jezdnia
• chodnik (ewentualnie
nieutwardzony ciąg pieszy)
• pobocze
• zjazd (indywidualny lub
publiczny)
• parking
• zatoka postojowa
• zatoka autobusowa
• ścieżka rowerowa. n

– jak się kopnie piłką
w samochód na pasie
drogowym, to wtedy może
złapać nas policja. Na ulicy
może przejechać nas samochód
i skóra się podpali i człowiek
wybuchnie. Ja jechałem
motorem i wtedy ten fotoradar
zrobił mi zdjęcie i był mandat,
który zapłacił tata.
Andrzej Czerwiński

– widziałam taki fotoradar. On
nie często robi zdjęcia. Nie robi
zdjęć ludziom tylko
samochodom, które szybko
jadą.
Sebastian Olenderek

– mnie też złapał ten fotoradar.
Jechałem do przedszkola
samochodem i mandat zapłacił
tata.
Jakub Karaszewski

– pas drogowy to takie linijki
i niektóre samochody mają
jechać w jedną stronę,
a niektóre w inną. Jak chłopcy
grają na pasie drogowym, to
wtedy samochód jedzie bardzo
szybko i może ich potrącić. Na
takim kole – rondzie jak
dziecko gra tam na środku
w piłkę, to samochód może też
je potrącić.

– pas drogowy to takie miejsce,
gdzie można wyprzedzać. Nie
można tam grać w piłkę. Tam
stoją fotoradary. Jak babcia
wyjeżdżała do przedszkola to
raz widziałem taki fotoradar,
a drugi raz to nie widziałem. n

Przedszkole Miejskie nr 14 w Legionowie
ul. Jana Pawła II 2,05–119 Legionowo
grupa 5−latków „Żabki” – opiekunki:
Katarzyna Żarna i Katarzyna Grabińska
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Zarejestruj samochód
bez czekania w kolejce

Kurier
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Od czterech lat w legionowskim starostwie można zareje−
strować samochód bez czekania w kolejce. Warto z tej moż−
liwości skorzystać i zaoszczędzić czas, i nerwy.
Wiele osób korzysta z tego,
wprowadzonego już dawno,
udogodnienia. Wiele jednak nie
wie jeszcze o tej możliwości, dlatego przypominamy, jak można
uniknąć tracenia czasu w kolejce
do okienka w wydziale komunikacji legionowskiego starostwa.
Jak więc zarejestrować samochód komfortowo i bez czekania?
Są na to dwa sposoby. Po pierwsze
można skorzystać z możliwości
przesłania wniosku o rejestrację
pojazdu przez Internet. Jest on
dostępny na stronie www.powiat-legionowski.pl w zakładce „Internetowy
Wydział Komunikacji”. Następnego dnia po jego wysłaniu skontaktuje się z nami pracownik wydziału komunikacji, z którym ustalimy
termin wizyty w urzędzie. Innym
sposobem jest kontakt telefoniczny z wydziałem, pod numerem te-

lefonu 22 7640 157 i umówienie
się na wizytę. W obydwu przypadkach zostaniemy umówieni na
konkretny dzień i godzinę, co eliminuje konieczność oczekiwania
w kolejce. Jedyną dodatkową
formalnością, jakiej będziemy
musieli dopełnić po przybyciu do
wydziału komunikacji, jest wciśnięcie na biletomacie przycisku
potwierdzającego
przybycie
i wpisanie swojego numeru Pesel. Wówczas otrzymamy numerek dla nas zarezerwowany, który wyświetli się o umówionej godzinie przy jednym z okienek obsługi klientów.
Zachęcamy do korzystania
z tego udogodnienia. To oszczędzi nam czasu i sprawi, że rejestracja pojazdu w legionowskim
starostwie będzie nam się kojarzyć wyłącznie dobrze. n

Filmowa promocja
Książki dla Polaków
na Białorusi
Legionowskie starostwo rozpoczęło zbiórkę książek dla Polaków, za−
mieszkujących rejon brasławski na Białorusi. Akcja, prowadzona
wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian oraz Miejską i Po−
wiatową Biblioteką Publiczną w Legionowie, potrwa do 15 lipca.

To pierwsza tego typu akcja,
w którą zaangażował się Powiat

Legionowski. Głównym celem
tej inicjatywy jest zbiórka pol-

skiej literatury pięknej, podręczników szkolnych, słowników czy
wydawnictw albumowych, które
trafią następnie jako dar od
mieszkańców powiatu do szkół
na byłych Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej. Dla Polaków
zamieszkujących region Brasławski ważne jest nie tylko, aby
mieć dostęp do literatury polskiej, ale w ogóle do języka polskiego, dlatego organizatorzy
zbiórki liczą na ofiarność mieszkańców naszego powiatu i pomoc w tej sprawie.
Rejon brasławski znajduje się
na północnym zachodzie Białorusi. Graniczy z Litwą i Łotwą. Miasto rejonowe – Brasław – leży
w obwodzie witebskim, 240 km
na północny wschód od Mińska.
Według oficjalnych statystyk region jest zamieszkany w około
dwudziestu procentach przez Polaków. Obecnie na Brasławszczyźnie nie ma zwartego polskiego obszaru językowego. Naszym
językiem ojczystym posługują się
mieszkańcy nielicznych wsi rozmieszczonych w zachodniej części regionu. Młodzież i dzieci
tam mieszkające, w większości
nie znają języka polskiego. Niektórzy z nich uczęszczają na zajęcia fakultatywne i poznają tam
współczesny język polski, najczęściej język prasy i telewizji. Nauczycielami są przede wszystkim
osoby, które urodziły się na Brasławszczyźnie i znajomość języka
polskiego wyniosły z domu rodzinnego.
Książki, przeznaczone dla naszych rodaków z tego terenu,
można przynosić do biblioteki
przy ul. Broniewskiego w Legionowie w godzinach otwarcia biblioteki do 15 lipca. n

Zakończył się konkurs dla uczniów, ogłoszony przez starostę legionow−
skiego, na scenariusz filmu promującego powiatowe szkoły ponadgim−
nazjalne. Realizacja scenariusza przy pomocy profesjonalnej ekipy fil−
mowej i sprzętu była nagrodą dla jego laureatów.

Filmy miały swoją premierę na
majowej (26.05.) sesji Rady Powiatu w Legionowie. Radni i zgromadzona publiczność mieli możliwość obejrzenia dwóch, z trzech,
obrazów, których scenariusze okazały się najlepsze. Są to filmy teamu Karolina Aksamit, Daniel
Kaczmarczyk i Kamil Kwiatkowski z Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Siwińskiego w Legionowie oraz Patryka
Urbaniaka z LO im. M. Konopnickiej w Legionowie.

Trzeci ze zwycięskich scenariuszy jest jeszcze w trakcie realizacji, a jego autorką jest Anna
Białkowska z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
Dwa pierwsze filmy już teraz
można oglądać na YouTube
(szukajcie użytkownika „legionowski1”) oraz na naszej stronie
w zakładce „Telewizja internetowa powiatu legionowskiego”.
Kolejny już wkrótce.

Kurier
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Majowe grillowanie
Po raz drugi w majową niedzielę (15.05.) odbyła się w Legionowie im−
preza pod nazwą Fish & Grill. Nie tylko grille, ale i emocje zawodników
były rozgrzane do czerwoności.

Reprezentacja Starostwa Powiatowego w akcji
Konkurs kulinarny, w którym
drużyny instytucji samorządowych,
mediów i mieszkańców naszego
powiatu przygotowują na grillu dania z ryb, występujących w Jeziorze
Zegrzyńskim, na stałe wpisał się

już w kalendarium imprez w naszym powiecie. W szranki stanęło 16 drużyn w trzech kategoriach:
instytucji samorządowych, mediów i mieszkańców. Głównym jurorem był Carlos Gonzalez-Tejera.

Budujemy mosty
Okres od wiosny do jesieni, ze względu na sprzyjającą pogodę, to naj−
lepszy czas na prowadzenie inwestycji budowlanych.
Służby odpowiedzialne za inwestycje na powiatowych drogach
nie zasypiają więc gruszek w popiele. W czerwcu i lipcu rozpoczyna się szereg robót, które poprawią stan naszych dróg. Poniżej
wymieniamy niektóre z nich:
Budowa chodnika w ul. Suwalnej
w Łajskach
Koszt: 140 000 złotych.
Zakres robót: budowa chodnika o szerokości 1,5–2 m na od-

cinku od ul. Leśnej do drogi
wojewódzkiej nr 632.
Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2011 r.
Modernizacja mostu w Nieporęcie
(ul. Przyszłość)
Koszt: ok. 2 mln złotych.
Zakres robót:
• przebudowa i poszerzenie
płyty mostu
• przebudowa przyczółków
i podpór

i n f o r m a t o r
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W konkursowe szranki stanęła
również reprezentacja Starostwa
Powiatowego w Legionowie, zajmując drugie miejsce w kategorii
samorządowej. Pierwsze miejsce
w tej kategorii zajęła drużyna
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Legionowie. W pozostałych
kategoriach zwyciężyły ekipy
z Gazety Miejscowej (media)
i
rodziny
Lewandowskich
(mieszkańcy).
Oprócz konkursowych zmagań
dla gości imprezy przewidziano
również inne atrakcje. Carlos
Gonzalez-Tejera, poza ocenianiem przygotowanych dań, podpowiadał także, jak najlepiej doprawić rybę, jak ją filetować
i grillować. Dla uczestników imprezy wraz z Danielem Twardo
ugotował „zupę z (suma) wąsami”. Młodzi mieszkańcy powiatu
legionowskiego mogli spróbować swoich sił „za barem”
w krótkim kursie mistrzów z barmanami z formacji BARACTION oraz wziąć udział w warsztatach kulinarnych z dietetyczką.
Na zakończenie, aby dodać imprezie smaku, wystąpił duet Kowalewska i Bazarnik z koncertem na garnkach. n

• budowa chodnika
• wykonanie nowej
nawierzchni jezdni
• montaż nowych barier
i poręczy.
Termin realizacji: czerwiec
– październik 2011 r.
Przebudowa ul. Nasielskiej
(1805W) w Serocku na odcinku
od drogi krajowej 61 do wiaduktu
nad obwodnicą Serocka
Koszt: ok. 1 105 000 złotych.
Zakres robót:
• wykonanie nowej
nawierzchni jezdni
• przebudowa chodników
• budowa odwodnienia drogi.
Termin realizacji: sierpień – listopad 2011 r. n

Już na jesieni most w Stanisławowie I zyska nowe oblicze
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Z życia rady
Radni z innej strony…
Matylda Durka…
wykształcenie
mgr Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Warszawskiego
w trakcie studiów na
kierunku Sztuka Mediów na
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
FCE – First English
Certificate
zainteresowania
kultura i sztuka
w szczególności: fotografia
artystyczna (Sarah Moon,
Sally Man, Diane Arbuz), film
(Kabaret, Hair, the Hours, the
Dead Poets Society, Forrest
Gump, the Beetlejuice,
Edward Scissorhands i inne),
literatura – m.in.: Gabriel
Garcia Marquez, Umberto
Eco, Franz Kafka, Michaił
Bułhakow, Zbigniew Herbert,
Witold Gombrowicz.

Olga Wierzbicka…
wykształcenie
mgr prawa Wyższej Szkoły
Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego
zainteresowania
rynek nieruchomości,
polityka, w której udzielam
się od ponad 10 lat,
motoryzacja, dobre kino
ulubiony sposób spędzania czasu
…w sposób aktywny, tzn
korzystając z dobrodziejstw
naszego powiatu uprawiam
częste przejażdżki rowerowe
wokół Zalewu Zegrzyńskiego,
jeżdżę konno, zimową porą
chodzę na fitness

Igor Krajnow…
wykształcenie
mgr Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na
Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Absolwent Podyplomowego
Studium Public Relations
w Szkole Głównej
Handlowej.
zainteresowania
Kolejność przypadkowa: –)
– muzyka (blues, klasyczny
rock i klasyczny heavy
metal), aktywność fizyczna
i zdrowy tryb życia (dużo
ćwiczę, sport – latem narty
wodne – oczywiście na
Zalewie Zegrzyńskim: –)),
książka – głównie literatura
grozy (uwielbiam Stephena
Kinga) a z literatury
polskiej – Łukasza
Orbitowskiego, kino
– dobre thrillery i horrory,
czasem komedie.

Interesuję się tym, w jaki
sposób ludzie porozumiewają
się a także naukami
politycznymi i społecznymi.
Ostatnio pochłania mnie
książka Hannah Arendt
„Kondycja ludzka”.
ulubiony sposób spędzania
czasu
Lubię rozmawiać z ludźmi.
Gotować. Robić zdjęcia,
uczyć się i spacerować.
Wolny czas najczęściej
spędzam z najbliższymi.
motto życiowe
Szkoła życia to jedyna
szkoła, której nie można
skończyć zaocznie. n

wykonywany zawód
pośrednik w obrocie
nieruchomościami; od 6 lat
prowadzę swoją działalność
biuro pośrednictwa
w obrocie
nieruchomościami
z siedzibą w Legionowie
motto
Przyjaciół nie opuszczam,
wrogom nie daruję. n

Wybiórczo telewizja
(ulubiony program to
brytyjskie motoryzacyjne
show – Top Gear).
ulubiony sposób spędzania
czasu
Latem – rodzinne
wylegiwanie się na plaży.
Przez cały rok – zabawy
z dziećmi, ćwiczenia
fizyczne i oczywiście
oddawanie się swoim
zainteresowaniom: –)
wykonywany zawód
rzecznik prasowy Zarządu
Transportu Miejskiego.
motto
Nie mam. n
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Wyczyszczą
kanał
Plagą tegorocznej wiosny były podtopienia piwnic, działek oraz pól
uprawnych w okolicy kanału Bródnowskiego. Jest szansa, że problem
zostanie zażegnany.

Jest szansa, że w przyszłym roku takie widoki nie powtórzą się

Rada Powiatu w Legionowie
zwróciła się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zabezpieczenie pieniędzy na konserwację
kanału. Wszystko bowiem wskazuje na to, że problem z podtopieniami okolicznych terenów był spowodowany jego złym stanem.
Odpowiedź z warszawskiego
oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych daje nadzieję na zmianę sytuacji. Z pisma przesłanego do
legionowskiego starostwa pod
koniec marca wynika, że z budżetu państwa zostały przydzielone dodatkowe środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych kanału Bródnowskiego. Za
te pieniądze WZMiUW zamierza wykonać prace, polegające
na wykoszeniu skarp kanału
i odmuleniu dna, oraz usunięciu
przetamowań. Roboty obejmą
odcinek od jego ujścia do miejscowości Stanisławów Drugi.
Starosta Legionowski zwrócił się
do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
o przedstawienie szczegółowego
zakresu planowanych prac konserwacyjnych, jak również ich harmonogram. Jest więc duża szansa, że
następna wiosna będzie dla okolicznych mieszkańców spokojna. n

– Wizje lokalne, które przeprowadziliśmy podczas wiosennych podtopień, pokazały, że dalsze zaniechania, jeśli chodzi o porządkowanie
kanału, będą prowadziły do narastania problemu. Połamane gałęzie,
krzaki zarastające brzegi, to dodatkowe bariery, które powodują spiętrzenie wody. W efekcie kanał, który z założenia miał odprowadzać
nadmiar wód gruntowych i opadowych, jest przyczyną zalewania przyległych terenów. Nie mogliśmy zostawić tego problemu bez rozwiązania, stąd nasze starania o środki na jego konserwację – powiedział starosta legionowski Jan Grabiec.

Kurier
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Wakacje z wydrą
Letnie upały sprawiają, że gwałtownie rośnie liczba chętnych do kąpie−
li w jeziorze oraz uprawiania sportów wodnych. Chęć ochłody nie za−
wsze niestety idzie w parze z rozwagą.

Woda to niebezpieczny żywioł,
choć podczas upalnej kanikuły
wydaje się być jedyną szansą na
odpoczynek od wysokich temperatur. Legionowskie starostwo we
współpracy z Komisariatem
Rzecznym Policji w Warszawie od
ubiegłego roku prowadzi akcję
edukacyjną, która ma na celu zapoznanie mieszkańców powiatu
legionowskiego i odwiedzających
nas gości z zasadami bezpiecznego zachowania się nad wodą.
W ostatnim czasie starostwo
i komisariat rzeczny wydały wspólnie edukacyjny komiks o przygodach Kapitana Wyderki, który pa-

troluje m.in. wody Jeziora Zegrzyńskiego. W publikacji można
znaleźć dwie historie mówiące
o skutkach nierozważnej zabawy
nad wodą. Po komiks zapraszamy
do stoiska Powiatu Legionowskiego na świętach Nieporętu (18.06.)
oraz Legionowa (19.06.).
Wydanie komiksu to część szerzej zakrojonej akcji edukacyjnej. Policjanci z Komisariatu
Rzecznego Policji w Warszawie
prowadzą też zajęcia w szkołach,
starostwo przewiduje również
organizację pikniku rodzinnego
nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz
liczne konkursy. n

Rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim
Już od 7 maja można wybrać się w niezapomniany rejs
Wisłą i Kanałem Żerańskim z Warszawy nad Jezioro
Zegrzyńskie, do malowniczo położonego Serocka,
znajdującego się na terenie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Statek „Zefir” wypływa rano
z przystani Podzamcze, pokonuje śluzę Kanału Żerańskiego
i około południa przybija do Serocka. Po mniej więcej półtoragodzinnej przerwie statek wypływa w rejs powrotny do Warszawy
i około godziny 1800 przybija do
przystani Podzamcze. „Zefir”
zabiera na pokład 110 pasażerów. Dla głodnych i spragnionych na statku jest grill oraz bufet z napojami.
Bilety dostępne są w przedsprzedaży w Punkcie Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu
Miejskiego w Warszawie na stacji metra Centrum oraz u armatora w dniu rejsu. Koszt biletu
wynosi 36 zł, ulgowy 18 zł.

Oprócz wakacyjnych rejsów
Warszawa – Serock – Warszawa,
od 4 czerwca ruszyły rejsy statkiem „Albatros” na trasie Serock – Jezioro Zegrzyńskie – Serock.
Rejsy będą odbywać się przez
całe lato, do 4 września, w weekendy (sobota, niedziela). Orientacyjny czas rejsu to około 1,5
godziny. „Albatros” odbija od
przystani serockiego molo o następujących godzinach: 930, 1100
i 1230. Bilety w cenie 10 zł osoby
dorosłe, 8 zł seniorzy, dzieci
i młodzież do osiemnastego roku
życia, można kupić na statku.
Rejsy statkiem „Albatros” organizuje i dofinansowuje Urząd
Miasta i Gminy w Serocku. n

Rejsy statkiem „Albatros” organizuje i dofinansowuje Urząd Miasta i Gminy Serock
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Mazovia Cup 2011
Rezultaty końcowe
miejsce

drużyna

1.

Płock

2.

Nadarzyn

3.

Legionowo

4.

Stara Biała

5.

Powiat Płoński

6.

Wegrów

7.

Powiat Ciechanowski

8.

Powiat Wołomiński

9.

Olszewnica Stara

10.

Wieliszew

11

Powiat Pułtuski

12.

Nowy Dwór Maz.

13.

Olszewo Borki

14.

Serock

15.

Jablonna

16.

Powiat Otwocki

17.

ZTM

18.

Urząd Marszałkowski

19.

Powiat Legionowski

20.

Cegłów

21.

CSŁiI w Zegrzu

22.

Orońsko

23.

Pionki

24.

Urząd Wojewódzki

Drużyna Fair Play: Legionowo
Król Strzelców: Piotr Jastrzębski
z reprezentacji Węgrowa
Najlepszy Bramkarz: Piotr Kubera
z reprezentacji Płocka

organizatorzy:

patroni:

i n f o r m a t o r
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Mistrz Mazowsza – Płock

patroni medialni:
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Wicemistrz Mazowsza – Nadarzyn
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Zabytkowe wyzwania
Przedstawiciele kilkudziesięciu mazowieckich samorządów wzięli w maju udział w konfe−
rencji, zorganizowanej przez starostę legionowskiego, pod hasłem „Zabytki – nowe obo−
wiązki, nowe wyzwania”.

…Na ich pytania odpowiadał Rafał Nadolny – Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu mazowieckich samorządów…
Konferencja, nad którą patronat objęli Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków, to pionierska inicjatywa
w skali naszego województwa.
Jej celem była prezentacja dobrych praktyk w procesie tworzenia spójnego systemu ochrony zabytków, a za przykład posłużył Powiat Legionowski.

O uchwaleniu Powiatowego
Programu Opieki nad Zabytkami
pisaliśmy w poprzednim numerze. Dokument powstawał przy
współpracy z samorządami gmin
powiatu, służbami konserwatorskimi, przy aktywnym udziale regionalistów i lokalnej społeczności. Obowiązek uchwalenia
i wprowadzenia w życie takiego
programu spoczywa na wszystkich samorządach, stąd inicjaty-

wa, poparta przez samorząd województwa, wojewodę i konserwatora zabytków, podzielenia się
doświadczeniami z prac nad jego
tworzeniem.
Konferencja trwała dwa dni
i składała się z dwóch części: panelowej oraz warsztatowej.
Pierwsza z nich odbyła się w zabytkowych wnętrzach Pałacu
w Jabłonnie. W jej ramach
uczestnicy mogli zapoznać się

z przepisami prawnymi funkcjonującymi w obszarze ochrony zabytków oraz sposobami finansowania restauracji obiektów, które są wpisane do ewidencji zabytków. Podsumowaniem pierwszego dnia była dyskusja panelowa, podczas której samorządowcy mogli zadać pytania i uzyskać
odpowiedzi na nurtujące ich
problemy. Odpowiedzi udzielał
Rafał Nadolny – Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Drugi dzień to wizyta studyjna,
której celem było zapoznanie
uczestników z obecnym stanem
zabytków na terenie Powiatu Legionowskiego.
Pierwszym
z obiektów, który odwiedzili samorządowcy, była twierdza napoleońska w Serocku. Następnie
udali się do Wieliszewa, gdzie na

Mieszk@ńcy pytają…

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

Pyt@nie
Witam Moje pytanie jest takie Co
mogę zrobić żeby uzyskać legalne
pozwolenie na postawienie 2–3 komórek na swojej działce które nazwę gołębnik, będę tam trzymał
około 500 szt. gołębi na dziś, pozniej nie wiem może psy. Wymiary
komórki-gołębnika wysokość około
3 metry na fundamencie betonowym, szerokość 3/4 metra. Komórkę
bezpośrednio dostawię do ogrodzenia mojego sąsiada. Ponieważ mam
wąską działkę około 18 metrów. Bez
zachowania prawem określonych
odległości zabudowy od granicy
działki sąsiada. Komórkę wykonam
tak jak budowali po II wojnie światowej, najlepiej z odpadów budowlanych, zardzewiałej blachy, kawałków starych desek, starego gumoleum z śmietnika, kawałków zardzewiałego drutu, i na tym wszystkim pozawieszam stare worki na
śmiecie. Zależy mi żeby było bardzo
blisko okien sąsiada około 3 do 4
metrów żeby odór z odchodów gołębi przedostawał się do jego mieszkania, gołębie żeby zanieczyszczały
odchodami jego dom. A sama komórka żeby oszpecała swoim wyglądem okolicę nowoczesnego osiedla
domów mieszkalnych. Proszę o takie pozwolenie ponieważ nie wiem
czy mogę taki obiekt postawić w taki sposób jak opisałem. Zwracałem
się z podobną sprawą do Nadzoru
Budowlanego w Starostwie Powia-

skanie pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym należy
zwrócić się z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starosty Legionowskiego, dołączając następujące
dokumenty:
1) cztery egzemplarze projektu
budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi wykonanym przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
i posiadająca zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone pod
rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ dokonuje
sprawdzenia czy spełnione zostały
wymogi zawarte w art. 35 ust. 1,
a także warunki zawarte w art. 32
ust. 4 Prawa budowlanego. W myśl
art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ
sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego pla-

Legionowie
nr
towym
w
INB–7356/7/11 lecz oni nie wiedzą
do chwili obecnej jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi. Moi sąsiedzi
z ul. Konopnickiej budują identyczne komórki jedną na miesiąc i jak
na razie jest wszystko ok. Ja jednak
chciałbym otrzymać legalne pozwolenie. Bardzo Proszę o informację
kto wyda mi takie pozwolenie i czy
jest to zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami POP
i sanitarnymi.
Z Poważaniem Andrzej Rogólski
Andrzej Rogólski
Odpowiedź
Szanowny Panie Andrzeju, stosownie do art. 28 ust.1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 r. nr 243,
poz. 1623 ze zm.), roboty budowlane można rozpocząć na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, z zastrzeżeniem art. 29
i 30 tej ustawy. Art. 29 zawiera wyliczenie obiektów budowlanych
i robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga pozwolenia na
budowę, zaś art. 30 wyliczenie
obiektów i robót budowlanych, których wykonanie wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi. Opisany
przez Pana obiekt nie stanowi żadnej z kategorii obiektów wyliczonych w art. 29 Prawo budowlane.
Tym samym zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy wymagane jest uzy-

nu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego
planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii,
uzgodnień,
pozwoleń
i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1 b, a także zaświadczenia, którym mowa w art. 12 ust. 7.
4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu,
o którym mowa w art. 20 ust. 2 także sprawdzenie projektu – przez
osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 7.
Jan Grabiec n

lokalnym cmentarzu obejrzeli kaplicę grobową z XIX wieku.
Ostatnim przystankiem było kasyno w Legionowie, które lokalne
władze chcą poddać rewitalizacji.
Reakcje uczestników potwierdzają, że zorganizowanie takiej
wymiany doświadczeń było bardzo przydatne. Biorący udział
w konferencji samorządowcy wyrazili
swoje
zadowolenie
i wdzięczność staroście legionowskiemu za organizację seminarium. Mogli tu podpatrzeć rozwiązania, które z powodzeniem zostały przyjęte na terenie powiatu
legionowskiego, a które będą mogli zastosować na „własnym podwórku”. Konferencja potwierdziła powszechnie znaną prawdę,
że warto wymieniać się doświadczeniami i uczyć od innych, zamiast wyważać otwarte drzwi. n

Szukaj
puzzli!
Ruszyła już druga edycja powiato−
wej gry „Zapuzzlowani”. Co ty−
dzień, w każdy poniedziałek,
przez dwanaście tygodni na stro−
nie jezioro. zegrzynskie. pl będą
pojawiać się zagadki.

Zadaniem uczestników gry jest
odgadnąć miejsce ukrycia kawałka powiatowej układanki. Ten
kto zbierze największą liczbę
puzzli, otrzyma główną nagrodę.
A jest o co walczyć. W tym roku do zdobycia są vouchery do
„Pałacu Zegrzyńskiego” w Zegrzu, „Folwarku Klepisko”
w Nieporęcie, „Coffee Town”
w Legionowie, „Stajni Klucz”
w Skrzeszewie oraz Tawerny
w „Porcie Jachtowym Nieporęt”.
Szczegóły w regulaminie na
www.jezioro.zegrzynskie.pl. n
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Aparaty w dłoń!
Nagrody w wiosennej edycji powiatowego konkursu foto−
Pośród wiosennych zdjęć w kagraficznego zostały przyznane. Teraz czas na letnie fotki.
tegorii „Architektura” jury wy-

Leszek Błachnio: Folwark Klepisko Skansen nad Jez. Zegrzyńskim

Daniel Katkowski: Zachód slonca – Zegrze

Kurier
różniło prace Michała Sobiecha
z Legionowa „Wnętrze kościoła
w Serocku” i Krzysztofa Pietrzaka z Legionowa „Synchronizujmy zegary – Pałac PAN w Jabłonnie”. Zwycięzcą w tej kategorii został Leszek Błachnio
z Serocka, który nadesłał zdjęcie
„Skansen nad Jez. Zegrzyńskim
– Folwark Klepisko”.
W kategorii „Przyroda” wyróżnione zostały zdjęcia Bartłomieja Szredersa z Jabłonny „Gość
na gapę – dzika kaczka nad Zalewem Zegrzyńskim” i Jacka
Biegajskiego z Legionowa „Noc
Zapada nad Jeziorem Góra”.
Fotografia Daniela Katkowskiego z Legionowa „Zachód słońca
nad Zegrzem” zdobyła nagrodę
główną w tej kategorii.
W edycji wiosennej jury
konkursowe przyznało również
nagrodę główną za zdjęcia reportażowe, które zostały wykonane podczas obchodów Święta
Patrona Serocka Świętego
Wojciecha przez Andrzeja Nowaka z Warszawy. Nagrodzony
cykl nosi tytułu „Koncertowo”.
Choć główne nagrody zostały
przyznane, jest jeszcze szansa na
kolejne. Wszystkich sympatyków
Powiatu Legionowskiego zachęcamy do odwiedzania profilu Powiatu Legionowskiego na portalu społecznościowym Facebook i typowania zwycięskiego zdjęcia w kategorii „Nagroda Internautów”.
Klikając „Lubię to!” przy ulubionym zdjęciu w galerii pod nazwą „wiosna 2011 – konkurs
»Powiat Legionowski w obiektywie«” można zagłosować na wybraną fotografię. Typowanie
zwycięzcy potrwa do 24 czerwca 2011 roku do godz. 1400.
Od 1 czerwca natomiast otwarta została letnia edycja konkursu
„4 pory roku w obiektywie”. Miłośników fotografowania zapraszamy na stronę www.powiat-legionowski.pl, gdzie znajdą wszelkie niezbędne informacje o konkursie.

9

Andrzej Nowak: Koncertowo
– reportaż z dnia
Świętego Wojciecha
Nie czekajcie więc! Aparaty
w dłoń! Na zwycięzców czekają
wartościowe nagrody, nie wspominając o wielkiej satysfakcji
z wygranej. n

Forum Organizacji
Pozarządowych

Wnioski ocenione

„Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu legionowskiego” to tytuł spo−
tkania organizacji pozarządowych, które odbyło się 9 czerwca w auli
Starostwa Powiatowego w Legionowie. Tematem konferencji były for−
my współpracy partnerskiej między NGO a samorządami.

Rada miała za zadanie ocenić
pod kątem zgodności z Lokalną
Strategią Rozwoju 65 wniosków
o dofinansowanie, które wpłynęły w ramach następujących działań:
• „Małe Projekty”
• „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
• „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”
• „Odnowa i rozwój wsi”
W ramach „Małych Projektów” wpłynęło 40 wniosków,
z których wymagany do zakwalifikowania pułap przekroczyło 35
wniosków,
opiewających
na 723 774,32 zł. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęło 21
wniosków, a pułap przekroczy-

– Podejmowanie działań w formie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami to jedna z najefektywniejszych form realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć.
Dlatego podczas dzisiejszego spotkania pragnę Państwa do niej gorąco zachęcać – powiedział prowadzący spotkanie Janusz Kubicki, członek zarządu powiatu.
Podczas spotkania Edward
Trojanowski – prezes Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego” omówił
sposób działania LGD, jego
strukturę oraz decyzje Rady

Związku Stowarzyszeń, która
rozpatrzyła 65 wniosków o dofinansowanie działań w ramach
Lokalnej Grupy Działania. Następnie przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Europejskiego
Funduszu Społecznego w Warszawie zaprezentowali możliwości formalne tworzenia partnerstw lokalnych, jak również
zaprezentowali dobre praktyki
w ramach działań partnerskich.
W programie znalazło się również wystąpienie dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej Doroty Wróbel-Góreckiej, która
przedstawiła przykłady efektyw-

Rada Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”pod−
dała ocenie wnioski o dofinansowanie lokalnych projektów.

nych działań (projektów) partnerskich zrealizowanych na terenie powiatu legionowskiego,
w ramach których współdziałają
przedstawiciele trzech głównych
sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Podczas
prezentacji omówiła szereg inicjatyw zrealizowanych przez
Izbę Gospodarczą, a wspieranych przez Powiat Legionowski.
Uczestniczący w spotkaniu
przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili zadowolenie z podjętej inicjatywy i zadeklarowali chęć udziału w kolejnych spotkaniach Forum Organizacji Pozarządowych. n

ło 12 wniosków, na kwotę 1 462 700,04 zł. W ramach
„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły 2
wnioski, i opiewały na kwotę 137 700,00 zł. Na „Odnowę
i rozwój wsi” wpłynęły również 2
wnioski, które przekroczyły wymagany próg i opiewały na kwotę 400 000 zł.
Biuro LGD wystosowało już
pisma informujące o wynikach
prac Rady do wnioskodawców.
Beneficjenci mają 7 dni, od dnia
otrzymania pisma, na złożenie
ewentualnych odwołań od decyzji. Na ponownym posiedzeniu
Rady LGD zostanie podjęta
ostateczna decyzja o wybraniu
lub niewybraniu danych projektów do dofinansowania. n
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Kurier

Jak załatwić…

… odbiór rzeczy z Punktu Rzeczy
Znalezionych
1. Punkt Rzeczy Znalezionych
(PRZ) mieści się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11
w pokoju nr 516 na V piętrze.
2. Wykaz rzeczy znalezionych,
przechowywanych się w PRZ,
znajduje się na stronie www.powiat-legionowski.pl w zakładce „Biuro
rzeczy znalezionych”.
3. Do PRZ przyjmowane są na
przechowanie rzeczy znalezione

na terenie powiatu legionowskiego z wyjątkiem:
• rzeczy znalezionych
w budynkach publicznych
albo innych budynkach,
w pomieszczeniach
otwartych dla publiczności
oraz rzeczy znalezionych
w środkach transportu
publicznego – wówczas
znalazca obowiązany jest
oddać rzecz znalezioną do

i n f o r m a t o r
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zarządcy budynku lub
pomieszczenia, bądź
zarządcy środka transportu
publicznego,
• sprzętu lub ekwipunku
wojskowego, dokumentu
wojskowego, broni,
amunicji, materiałów
wybuchowych, aparatury
radiowo-nadawczej,
dowodów osobistych,
paszportów i innych
dokumentów podróży, które
należy zgłosić do
najbliższego posterunku
policji.
Znalezione pieniądze, papiery
wartościowe, kosztowności oraz
rzeczy mające wartość naukową

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

10 przykazań
konsumenta na wakacjach
Wakacje tuż, tuż … biura podróży kuszą błogim wypoczynkiem pod palmami w towarzystwie egzotycznych drinków. Co
zrobić, by wymarzony urlop nie
okazał się pasmem rozczarowań,
a powrót z zagranicznej wycieczki wypełniony był bagażem pozytywnych wspomnień?
Oto praktyczne wskazówki
w formie 10 konsumenckich
przykazań.

dług przepisów lokalnych, dlatego różni się między regionami
świata. W popularnych wśród
turystów krajach arabskich
(Egipcie, Tunezji, Maroku) oraz
w Grecji 3*** oznaczają zwykle
skromny standard (odpowiednik 2** w porównaniu do większości hoteli europejskich). Warto o tym pamiętać wykupując zakwaterowanie w jednym z wymienionych krajów.

• zainteresowanie klientów
wycieczkami nieoczekiwanie
spadło z różnych powodów
(np. recesja w gospodarce),
a biuro chcąc zmniejszyć
straty spowodowane
brakiem sprzedaży w ogóle,
woli odzyskać chociaż część
poniesionych kosztów
i sprzedaje wycieczki po
zaniżonych cenach, często ze
stratą dla siebie.

Trafiłeś na „gorącą ofertę”
– dokonaj chłodnej oceny
Krytycznie przeczytaj umowę
zanim ją podpiszesz. Zwróć
uwagę na informacje tzw. drobnym drukiem, które są często
bardzo istotne (np. dotyczą
opłat dodatkowych). Umowę zawsze wyraźnie zatwierdź, a jej
egzemplarz zachowaj (w formie
pisemnej lub na nośniku elektronicznym).

Weź po lupę All inclusive
Jeśli wybierasz opcję All inclusive (ang.: wszystko w cenie), dowiedz się, co zawiera. W niektórych hotelach są to 3 główne posiłki dziennie plus drobne przekąski w ciągu dnia i jedynie lokalne napoje (np. 22%-wódka
i słodkie napoje z koncentratu),
a w innych opcja All inclusive
może zawierać też markowe alkohole międzynarodowe i świeżo wyciskane soki. Upewnij się,
za co płacisz.

Pamiętaj, że… ubezpieczenie ma
znaczenie
• Wybierając ubezpieczenie
turystyczne, dowiedz się
dokładnie, jaki rodzaj opieki
otrzymasz w zamian. Zwykle
najtańsze ubezpieczenie nie
pokrywa np. kosztów pobytu
w szpitalu osoby, która
trafiła tam z powodu
przewlekłej choroby (np.
zawał u osoby cierpiącej na
chorobę wieńcową), czy też
leczenia np. złamanej ręki
po wypadku spowodowanym
uprawianiem sportów
ekstremalnych (do takich
zalicza się np. nurkowanie,
surfing, rafting).
• Jeśli udajesz się na wakacje
do jednego z krajów Unii
Europejskiej, większości ich
terytoriów zamorskich,
a także Norwegii, Szwajcarii,
Islandii lub Księstwa
Lichtensteinu wystąp
o wydanie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, która zapewni
Ci bezpłatną opiekę
lekarską w razie nagłych
wypadków. Ma ona
ograniczony zakres, dlatego
warto też wykupić
dodatkowe, prywatne
ubezpieczenie.

Nie kupuj kota w worku…
• Nie sugeruj się wyłącznie
kolorowymi zdjęciami
w katalogach turystycznych.
Poszukaj w Internecie opinii
na temat hotelu, do którego
się wybierasz. Jeśli ma dużo
ocen negatywnych, zastanów
się nad wyborem innego.
• Sprawdź na mapie położenie
miejscowości i hotelu
(zdjęcia satelitarne, np.
w Google Earth). Może się
okazać, że opis „blisko plaży”
jest daleki od rzeczywistości
i oznacza codzienną
kilkukilometrową wędrówkę.
Umiesz liczyć… nie licz (na)
gwiazdki
3*** na Cyprze nie muszą być
równe 3*** w Hiszpanii. Standard hotelu określany jest we-

Nie bój się last minute
Last minute jest pełnowartościową ofertą, czyli kupując wycieczkę tańszą o nawet kilkadziesiąt procent, mamy prawo
do wszelkich świadczeń i standardu z oferty pierwotnej. Jeśli
nie jesteś zadowolony z wycieczki typu last minute masz prawo
do jej reklamacji tak, jak każdej
innej.
Biura podróży sprzedają zwykle wycieczki w ofercie last minute z kliku powodów:
• zostało zaledwie kilka
ostatnich miejsc;
• biuro zarezerwowało zbyt
wiele miejsc w hotelu i nie
udało mu się sprzedać
wszystkich po standardowej
cenie;
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lub artystyczną, które nie zostaną odebrane przez osobę uprawnioną w ciągu roku od dnia wezwania tej osoby przez właściwy
organ, a w razie niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od
ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy
znalezione po upływie tych samych terminów stają się własnością znalazcy. W razie ich niepodjęcia – po zastosowaniu ustawowych procedur – przechodzą
na własność Skarbu Państwa.
4. Aby odzyskać zgubioną
rzecz, znajdującą się w PRZ,
udajemy się do pokoju nr 516
w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Ważne, aby zabrać ze

sobą, jeśli takie posiadamy, dowody własności zgubionego
przedmiotu (np.: fakturę lub rachunek, umowę kupna). Na miejscu będziemy musieli określić jaka rzecz, przedmiot został zagubiony, opisać wygląd i wskazać
znaki szczególne, przedstawić
dowody mogące potwierdzić własność zagubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu, numer
seryjny, własne oznaczenia bądź
opis widocznych śladów zużycia.
5. Sprawę załatwimy od ręki.
6. Za przechowywanie przedmiotów wartościowych pobierana jest
opłata w wysokości 1% ich wartości
szacunkowej za każdy miesiąc, nie
mniejsza jednak niż 5 zł.

• Jeśli wynajmujesz auto za
granicą, sprawdź, czy jest
ono objęte pełnym
ubezpieczeniem. Przy
promocyjnej ofercie
wynajmu z najtańszym
ubezpieczeniem może się
okazać, że w razie stłuczki
ubezpieczyciel nie
pokrywa 100% kosztów
powstałej szkody, a jedynie
ich część.

zobowiązane są do
udzielenia Ci informacji
i opieki (bezpłatnych
napojów, posiłków, a nawet
zakwaterowania w sytuacji,
gdy musisz oczekiwać na lot
przez noc lub dłużej).
• Gdy standard pokoju
hotelowego był inny niż
w ofercie (np. brak
klimatyzacji, duża odległość
od plaży, hałas, itp.) złóż
reklamację u organizatora
wycieczki korzystając z tzw.
Tabeli Frankfurckiej.
Chociaż nie jest to formalny
dokument, pomaga określić,
o ile procent można byłoby
obniżyć cenę za
poszczególne niedogodności.
• Na potwierdzenie swoich
roszczeń warto mieć
dowody: zdjęcia zrobione na
miejscu, potwierdzenia od
rezydenta etc.

Zważ (nad) bagaż
• Dowiedz się o dopuszczalny
limit kilogramów (zwykle
jest to 15–20 kg na osobę).
Do bagażu podręcznego, nie
pakuj: nożyczek, pilniczka
i innych ostrych
przedmiotów ani żadnych
płynów, maści (napojów,
perfum, balsamów)
o pojemności powyżej 100
ml. Odnosi się to również do
żywności, jak np. jogurty czy
serki homogenizowane.
• Oznacz bagaż, zwłaszcza
główny, umieszczając na nim
przywieszki lub naklejki ze
swoim telefonem (pamiętaj
o numerze kierunkowym
kraju „+48”), nazwiskiem
i adresem.
• Odbierając bagaż, sprawdź,
czy nie jest on uszkodzony
i niczego w nim nie brakuje.
W razie zniszczenia lub
opóźnienia bagażu – będąc
jeszcze na lotnisku – wypełnij
protokół nieprawidłowości
bagażowej (tzw. PIR)
i zachowaj jego kopię,
a następnie złóż reklamację
w terminie 7 dni od odbioru
uszkodzonego bagażu i 21
dni od stwierdzenia
opóźnienia bagażu.
Stosuj zasadę ograniczonego
zaufania
Nigdy nie przyjmuj do przewozu rzeczy należących do innych
osób. Zdarza się, że w ten sposób ktoś chce dokonać przemytu, a w razie kontroli Ty poniesiesz konsekwencje prawne.
Egzekwuj śmiało swoje prawa,
gdy coś idzie nie tak
• W razie opóźnienia czy
odwołania lotu linie lotnicze

Telefony kontaktowe miej pod ręką
Zanotuj nazwisko i numer telefonu rezydenta Twojego biura
podróży. Dane kontaktowe do
konsulatu lub ambasady polskiej
w danym kraju także warto
wziąć ze sobą.
SOS w razie problemów
Kiedy wakacje okazały się być
nie do końca idealne… w dochodzeniu roszczeń pomogą zwłaszcza:
• Europejskie Centrum
Konsumenckie: gdy
zagraniczne biuro podróży
lub przewoźnik nie odpowie
na reklamację, a linie
lotnicze zagubią lub opóźnią
bagaż;
• Urząd Lotnictwa Cywilnego:
gdy lot jest opóźniony,
odwołany lub odmówiono
przyjęcia na pokład;
• Wojewódzki Urząd
Marszałkowski: skontroluje
biuro podróży, które nie
odpowiedziało na
reklamację dłużej niż 30 dni;
• Rzecznik Konsumentów:
pomoże w przypadku sporu
z biurem podróży
zarejestrowanym w Polsce.
opracowano na podstawie
materiałów Europejskiego
Centrum Konsumenckiego n
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Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
22 774 20 17 (18), 22 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. 22 7640 419, 22 7640 469,
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
22 7640 426
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
22 7640 407
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Wydział Architektury
Kancelaria: 22 7640 502
Naczelnik: 22 7640 503
Wieliszew: 22 7640 504
Jabłonna: 22 7640 505
Legionowo: 22 7640 506
Serock: 22 7640 526
Nieporęt: 22 7640 525
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
22 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
22 7640 118, 22 7640 119, 22 7640 121

Naczelnik: 22 7640 116
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik: 22 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. 22 764 01 57, fax: 22 764 01 50
Rejestracja pojazdów: 22 7640 151,
22 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia
na wykonywanie krajowego transportu
drogowego, karty parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców itd.:
22 7640 115
Prawa jazdy: 22 7640 113
Naczelnik: 22 7640 153, fax: 22 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
Referat Edukacji
22 7640 206
edukacja@powiat-legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia w placówkach specjalnych,
wpisy szkół i placówek
do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
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Kierowanie do DPS:
22 7640 201
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych:
05–120 Legionowo, ul. Sowińskiego 4
22 767 07 69
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. 22 784 08 31, tel. /fax 22 784 29 03
poniedziałek–piątek – 800–1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych, w szczególności dla
kombatantów. Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.

W czym mogê pomóc?
Referat Zarządzania
Środowiskiem
22 7640 124, 22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik: 22 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:
22 7640 423, 22 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje, zbiórki
publiczne: 22 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 22 7640 403
Paszporty i zaproszenia: 22 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat-legionowski.pl,
turystyka@powiat-legionowski.pl,
zdrowie@powiat-legionowski.pl,
fundusze@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 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
22 7640 408,
przetargi@powiat-legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik: 22 7640 507
rfb@powiat-legionowski.pl
Wydział Księgowości:
22 7640 510, 22 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 22 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 22 7640 422
Naczelnik: 22 7640 421
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
22 7640 426
rada@powiat-legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat-legionowski.pl
Kadry: 22 7640 427
kadry@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 7640 429
wak@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania
Kryzysowego
22 7640 417
PFRON: 22 7640 201

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
22?7640 156, 22?7640 160
tel. /fax 22784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
22 7640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów opiniodawczych,
udostępnianie zasobów dla geodetów.

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 22 774 51 53, 22 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. 22 774 15 76, fax 22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel: 22 774 27 73; 22 7640 305
fax: 22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
fax 22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie:
22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
22 7640 201
Rodziny Zastępcze: 22 7640 203
Poradnictwo: fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Uchodźcy, repatrianci:
22 7640 204

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 22 774 38 14
www.ppplegionowo.pl; poradnia@ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci młodzieży i
ich rodziców i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej. Wydawanie orzeczeń
i opinii.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp z o.o.:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 22 774 51 51; 22 774 22 94,
22 774 52 72
tel. /fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
tel. 22 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 22 774 20 21,
tel. /fax 22 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 22 782 71 01,
fax 22 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
784 40 42,
22 774 27 24,
fax 22 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
22 774 28 72, tel. /fax 22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 22 774 28 28,
774 35 31,
fax 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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