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Dobre ujęcia
– Do udziału w konkursie powiatu legionowskiego „4 pory roku w obiektywie” namówił mnie mój szwagier,
mieszkaniec Legionowa, który przesłał mi link do zapowiedzi konkursowej. W taki o to sposób trafiłem
w szersze przestrzenie powiatowej przyrody, zacząłem poznawać architekturę legionowską oraz miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi, również pasjonatów fotografii, a z niektórymi z nich utrzymuję kontakty do
dziś dnia. – mówi warszawiak Andrzej Nowak.

Adam Stoczkiewicz "Noc w parku Jana Pawła w Legionowie"

Daniel Katkowski „Ptasia wyspa, jez. Zegrzyńskie”

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

Daniel Katkowski, wielokrotny laureat
konkursu, mieszkaniec Legionowa.
Konkursy fotograficzne są dla mnie pewnego rodzaju zdyscyplinowaniem, pewnego rodzaju bodźcem do skupienia się konkretnie na
jakimś wycinku rzeczywistości. Jeśli chodzi
o konkursy organizowane przez Powiat Legionowski jest to nasza, lokalna rzeczywistość, ale
przede wszystkim jest ona moja. Perła Mazowsza, bo tak nazywam Legionowo, jest bliska memu sercu, jak również
tereny okoliczne, czyli powiat. I choć urodziłem się kilkaset kilometrów
na południowy wschód od Perły, to jednak tu się wychowywałem. To tu
nauczyłem się jazdy na rowerze, to tu przeczytałem pierwszą książkę,
to tu pierwszy raz się zakochałem, zrobiłem pierwsze zdjęcie, dostałem
pierwszy mandat. Tak jak ja się rozwijałem, tak powiat kwitł, Perła.
Startuję w tych konkursach dlatego, że jestem stąd. Czuję po prostu taki obowiązek, jestem jej to winien. Lubię obserwować i dzielić
się swoimi obserwacjami, lubię fotografię, oddaję się jej, a przede
wszystkim lubię „te ziemie” – ona mi wiele dała, dlatego ja też chcę
jej coś dać od siebie…no i oczywiście dochodzi element rywalizacji…
Dlaczego warto brać udział w tych konkursach? Jeśli traktujesz
fotografię jako biznes – odpuść sobie, jeśli chcesz zrobić coś dla
miejsca, w którym mieszkasz, a twoją pasją jest fotografia – nie
odpuszczaj żadnego konkursu!! n
Andrzej Nowak, wielokrotny laureat
konkursu, mieszkaniec Warszawy.
Fotografia daje mi możliwość wyrażania się
w obrazach, wyrażania moich emocji jakie
tworzą się we mnie podczas obserwacji wszystkiego co mnie otacza. Fotografia pozwala mi
zatrzymać umykający czas, ważne dla mnie
chwile, dla moich bliskich jak i dla wszystkich
tych, którzy oglądając moje zdjęcia mogą za
ich pośrednictwem przenieść się w inny świat, świat którego nie mieli
okazji spotkać na swej drodze, świat, który nie jest widoczny gołym
okiem. Fotografia może być naszym świadectwem dla innych pokoleń.
Udział w konkursach daje mi możliwość pokazania się, zaprezentowania swojego wnętrza, jak również pokazania, że można
poprzez pasję odnaleźć alternatywę dla dnia codziennego, dnia,
który na co dzień wydaje nam się szary, monotonny. Pasja, która
jest trampoliną do innego świata, do świata naszych marzeń, wizji.
Do udziału w konkursie powiatu legionowskiego „4 pory roku
w obiektywie” namówił mnie mój szwagier, mieszkaniec Legionowa,
który przesłał mi link do zapowiedzi konkursowej. W taki o to sposób
trafiłem w szersze przestrzenie powiatowej przyrody, zacząłem poznawać architekturę legionowską oraz miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi, również pasjonatów fotografii, a z niektórymi z nich utrzymuję kontakty do dziś dnia. Udział w konkursie legionowskim pozwolił mi na sprawdzenie się w szerszej przestrzeni, dowiedziałem się jak
są postrzegane moje fotografie. Dzięki udziałowi w konkursie legionowskim chciałem dać coś od siebie innym ludziom oraz zaprezentować swoje prace. Gdyby nie konkurs Powiatu Legionowskiego zapewne byłbym uboższy w doświadczenie, które na dziś dzień posiadam. n

Wyniki konkursu
edycja „Jesień” 2011
Kategoria Architektura
• nagroda główna – Adam Stoczkiewicz „Noc w parku Jana
Pawła w Legionowie”
• wyróżnienie – Andrzej Nowak ''Dawny Pałac Krasińskich,
Zegrze”
• wyróżnienie – Leszek Błachnio „Stańcie do apelu,
Legionowo”
• wyróżnienie – Anna Komendarczyk „Serpentyna”

Dariusz Parol „Otwarcie biblioteki publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Chotomowie”
Zakończyła się jesienna, czwarta już w tym roku edycja powiatowego konkursu fotograficznego
„4 pory roku w obiektywie”. Nagrody rozdane, a wybrane zdjęcia
ze wszystkich jego etapów ozdobiły kalendarz ścienny powiatu
na 2012 rok.
– Z etapu na etap otrzymujemy
coraz więcej zgłoszeń. Niezmiernie

cieszy nas to rosnące zainteresowanie konkursem, szczególnie, że
zdjęcia są piękne, a fotografowane
tematy pokazane w niezwykle interesujący, a nawet intrygujący sposób. – mówi Edyta Rokicka z Wydziału Promocji i Rozwoju Społecznego legionowskiego starostwa, prowadząca powiatowy konkurs fotograficzny.

I tym razem, podobnie jak w poprzednich edycjach, wybór nie był
prosty. Konkursowe jury po długich
debatach wybrało jednak zwycięzców. Zdjęcia ich autorstwa można
podziwiać na stronie internetowej
www.powiat-legionowski.pl, na
profilu Powiat Legionowski na Facebook’u i oczywiście na naszych łamach. n

Kategoria Przyroda
• nagroda główna – Daniel Katkowski „Ptasia wyspa, jez.
Zegrzyńskie”
• wyróżnienie – Tomasz Stasiak – „Wspólna droga – park
w Jabłonnie”
• wyróżnienie – Roman Krych „Słoneczna zatoczka, Zegrze”
• wyróżnienie – Karolina Bieńkowska „W lesie”
Jury przyznało również wyróżnienie za serię zdjęć reportażowych
autorstwa Dariusza Parola, wykonanych podczas otwarcia Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Chotomowie. n
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Uczniowie na medal

Najlepszy uczeń w powiecie Kamil Fijalski odbiera nagrodę z rąk starosty Jana Grabca
Nagrody i wyróżnienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zostały wręczone podczas wrześniowej
sesji Rady Powiatu w Legionowie (29.09.2011 r.).
Wyróżnieni uczniowie mogą
pochwalić się średnią ocen za
rok nauki nie mniejszą niż 4,90
i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Do otrzymania
nagrody Starosty Legionowskiego niezbędna jest również akceptacja rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
W towarzystwie rodziców, dla
których ufundowane zostały pamiątkowe medale z hasłem „dla
Rodziców uczniów na medal”,
młodzież odebrała nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł z rąk

Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie Szymona Rosiaka, Starosty Legionowskiego
Jana Grabca, Wicestarosty Roberta Wróbla i Członka Zarządu
Waldemara Jaronia.
Poniżej publikujemy listę nagrodzonych uczniów na medal
(liczby przed nazwiskami oznaczają uzyskaną średnią ocen):
5,33 – Kamil Fijalski – Liceum
Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
5,07 – Agnieszka Wardak
– Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
5,07 – Joanna Otowska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
5,00 – Aleksandra Gołębiowska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
5,00 – Przemysław Grochowski
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
5,00 – Aneta Rostkowska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie

Śladami pamięci
Walczyli i zginęli za nas, za naszą przyszłość, za wolność Polski. Byli zwykłymi ludźmi, naszymi sąsiadami,
którzy w chwili próby zdali najważniejszy egzamin. Pamięć o nich i miejscach z nimi związanych nie może
porosnąć mchem historii.

Miejsce kaźni w lesie nieporęckim
Powiat Legionowski, wspólnie
z samorządami gminnymi, rozpoczął realizację projektu pn. „Turystyczny szlak patriotyczny im.
Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Zespół
Ochrony Pamięci Armii Krajowej
przy Kole im. pplk. Edwarda
Dietricha Światowego Związku
Żołnierzy AK w Legionowie na

czele z Honorowymi Obywatelami Miasta Legionowa, kpt. Bronisławą
Romanowską-Mazur
oraz kpt. Lucjanem Spletsteserem. Patronat objęli: Prezydent
Miasta Legionowa, Dyrektor
Muzeum Historycznego w Legionowie, a także Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Wyznaczenie szlaków turystycznych, skatalogowanie po-

mników pamięci związanych
z walką Polaków o wolność i suwerenność Ojczyzny ma na celu
wzmocnienie pamięci historycznej i szacunku dla ludzi, którzy
oddali życie za nasze ideały.
– Pamiętam, jak w pierwszych
dniach Powstania, w nierównej
walce z czołgami niemieckimi
zginęli harcerze. To było na Osiedlu Batory – wspomina Bronisła-
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4,95 – Dominika Smolarczyk
– Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Legionowie
4,95 – Małgorzata Jaworska
– Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Serocku
4,93 – Ada Dębska – Liceum
Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,93 – Marta Kwietniewska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,92 – Joanna Kaczmarska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,92 – Małgorzata
Lewandowska – Liceum
Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
4,92 – Patrycja Kościesza
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,92 – Agata Wiśniewska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,92 – Katarzyna Krzyszowska
– Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
4,92 – Katarzyna Skibińska
– Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych
w Legionowie. n

wa Romanowska-Mazur. – Pobiegłyśmy wtedy tam z koleżanką.
Widziałam teren zjeżdżony czołgami. Ogarnęło mnie przerażenie. Polegli zostali zabrani,
uczestniczyłam w pogrzebach,
a przy rannych pełniliśmy dyżury.
Ilekroć jestem w tym miejscu,
przed oczami mam obrazy z tamtych dni, wciąż to przeżywam.
Projekt szlaku zakłada wyznaczenie oraz oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków turystyczno-historycznych na terenie naszego powiatu, opracowanie przewodnika i mapy szlaków,
działania edukacyjne oraz promocję na terenie powiatu i całego Województwa Mazowieckiego. Wstępne założenia mówią
także o połączeniu szlaków powiatu legionowskiego z istniejącymi szlakami ościennych gmin
i całego województwa.
– Każde miejsce pamięci na terenie powiatu legionowskiego,
związane z bezinteresowną walką młodych ludzi, moich kolegów i koleżanek o wolność Ojczyzny, jest dla mnie szczególne
– podkreśla Bronisława Romanowska-Mazur.
W najbliższych tygodniach powołany zostanie Zespół Organizacyjny Szlaku, który będzie
zbierać informacje historyczne
tworzyć program działania. Później powołana zostanie Rada
Programowa, sprawująca nadzór
nad przebiegiem prac. Szlak powinien powstać do 2013 r. n
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Wyróżnienia
dla nauczycieli
Wrześniowa sesja Rady Powiatu
rozpoczęła się, rzec by można,
wyróżniająco. Oprócz uczniów na
medal, nagrody i gratulacje odebrali również dyrektorzy i wychowawcy uzdolnionych uczniów,
którzy poprzez swoją codzienną
pracę wychowawczą i dydaktyczną wspierali młodzież w dążeniu
do uczniowskiej perfekcji.

Pośród wyróżnionych znaleźli
się następujący nauczyciele:
• z Liceum
Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie: dyrektor
Brygida
Wagner-Konstantynowicz,
mgr Dorota Stamirowska,
mgr Anna Łozińska, mgr
Ewa Witkowska, mgr Agata
Kaczmarczyk, mgr
Małgorzata Okoniewska,
mgr Urszula Patriak,
mgr Renata Banach,
mgr Marzena Rychcik,
mgr Renata Dzida-Gardias,
mgr Daniel Mirosz,
mgr Małgorzata Urbaniak.
• z Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie: dyrektor
Wioletta Wuszt, mgr Anna
Górnicka.
• z Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Włodzimierza Wolskiego
w Serocku: dyrektor Lesław
Kozań, mgr Grażyna
Zaremba
• z Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek
Specjalnych – dyrektor Ewa
Zielińska-Jemioło,
mgr Jadwiga Garbarczyk.
Na wrześniowej sesji odbyła się
jeszcze jedna oświatowa uroczystość. Stopień nauczyciela mianowanego, w wyniku zdanego przed
Zarządem Powiatu egzaminu,
otrzymali następujący nauczyciele:
• z Liceum
Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie: mgr Ewa
Witkowska
• z Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie:
mgr Iwona Zielińska,
Katarzyna Przewłocka,
Edyta Woźniak-Ryży
• z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Legionowie – mgr Beata
Maculewicz. n
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Zielono im
Wyjazd na zielone przedszkole to jedno z szeregu przedsięwzięć, zorganizowanych dla niepełnosprawnych dzieciaków, objętych unijnym
projektem, prowadzonym przez Powiat Legionowski.
Projekt „Powiatowe przedszkole-wspieranie rozwoju dzieci
z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi” obejmuje jedenaścioro dzieci
z przedszkola specjalnego przy
Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Dla nich i ich rodziców był to
wyjazd całkowicie bezpłatny,
a impreza odbyła się w miejscowości Bóbrka nad Jeziorem
Myczkowieckim. Ta malownicza
górska miejscowość nie tylko zachwyciła uczestników zielonego
przedszkola pięknymi krajobrazami, ale także serdecznością gospodarzy, u których mieli okazję
spędzać czas.
Podczas pobytu dzieci uczestniczyły w zajęciach bibułkarstwa
artystycznego, warsztatach garncarskich, miały okazję zapoznać
się z miejscową kulturą, a przede

wszystkim poznać piękną okolicę podczas codziennych wycieczek, rejsów i krajoznawczych
pieszych wędrówek. Maluchy
popłynęły w rejs do Polańczyka
po Jeziorze Myczkowieckim, pojechały kolejką wąskotorową na
trasie Majdan-Przysłup z przystankiem w Lutowiskach w Ekomuzeum Trzy Kultury oraz
w Muzeum Przyrodniczym BPN
w Ustrzykach Dolnych i odbyły
wyprawę na Solinę. Wieczór legend bieszczadzkich „Bajdy, bajki i bajania” przerodził się w zabawę taneczną przy akompaniamencie bieszczadzkiego bajarza.
Wyjazd zakończył się uroczystością, podczas której każdy
przedszkolak dostał skoroszyt
z pracami plastycznymi, które
wykonał samodzielnie. Zajęcia
podczas wyjazdu realizowane
były m.in. metodami Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sher-
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borne, metodą Porannego Kręgu oraz metodą C.H. Knillów.
Udział w zielonym przedszkolu
zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom i opiekunom, dostarczył
wielu niezapomnianych przeżyć,
a nauczycielom pozwolił lepiej
poznać środowisko rodzinne
podopiecznych, relacje rodzic
– dziecko, co będzie miało
wpływ na lepsze oddziaływanie
terapeutyczne.
Projekt „Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci
z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzialania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu jest
Powiat Legionowski, a realizowany jest on we współpracy
z Fundacją „Promień Słońca”
i Zespołem Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie. n

Wieczór legend bieszczadzkich „Bajdy, bajki i bajania”

Bezpieczne zabawki od Mikołaja
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich przypomina, aby w okresie
świątecznym zwracać uwagę na bezpieczeństwo kupowanych produktów, a szczególnie zabawek, które muszą być nie tylko „fajne”, ale
przede wszystkim bezpieczne dla dzieci.
Gdzie sprawdzić, czy produkt
jest bezpieczny, jak czytać oznaczenia produktów i wiele innych
przydatnych informacji można
znaleźć na stronie kampanii
edukacyjnej Stowarzyszenia na
www.bezryzka.skp.pl.

„Kupuj bez ryzyka” to kampania
edukacyjna na temat bezpieczeństwa produktów, która prowadzona jest do dnia 31 grudnia 2011 r.
przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na stronie www.bezryzyka.skp.pl. W czasie trwania kampa-

nii konsumenci mogą zapoznać
się między innymi z aktualnymi informacjami o niebezpiecznych
produktach, przepisami prawnymi, artykułami, które przybliżają
tematykę bezpieczeństwa produktów. Można też będzie wziąć
udział w konkursie z nagrodami.
Zadanie finansowane jest ze
środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Więcej informacji na stronie
www.bezryzyka.skp.pl.
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Klient nasz Pan!
Szybko, miło, bezproblemowo, z uśmiechem i przede wszystkim fachowo – tak ma wyglądać obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Innymi słowy najwyższa europejska jakość.
Takie sformułowanie celu, jaki
postawili przed sobą zarządzający legionowskim starostwem, zaowocowało, poza usprawnieniami pracy urzędu wprowadzanymi na bieżąco, przygotowaniem
projektu szkoleniowego „Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”.
Dotychczas w legionowskim starostwie wprowadzono szereg
udogodnień, które poprawiają
jakość obsługi: umawianie wizyt
w wydziale komunikacji przez
Internet i telefon, elektroniczny
wniosek do ewidencji gruntów
i budynków, Centrum Informacji
Inwestycyjnej. Starosta powołał
również Rzecznika Praw Klienta, który czuwa nad tym, aby interesanci wychodzili z urzędu zadowoleni.
Na przygotowaniu się nie skończyło, bo projekt został zgłoszony
do unijnego konkursu i Powiat
pozyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). Podpisana 6 maja 2011 roku umowa
opiewa na niebagatelną kwotę 812 576,88 złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego, a cały budżet projektu to blisko milion złotych.
W szkoleniach, które będą organizowane w ramach projektu,
weźmie udział 100 urzędników,
w tym 20 osób z kadry zarządzającej Starostwem Powiatowym
w Legionowie. Projekt obejmuje 39 tematów szkoleniowych w 6
kategoriach, od wspierania rozwoju osobowego i zawodowego
pracowników, poprzez podniesienie kompetencji w zakresie
obsługi komputera czy pracy ze-

społowej, po szereg szczegółowych szkoleń zawodowych, m.in.
z prawa zamówień publicznych,
udzielania licencji, zezwoleń, wydawania zaświadczeń oraz metod
badania satysfakcji klienta. Zajęcia będą odbywały się w grupach
od 10 do 15 osób, zaś pierwsze
z nich planowane są na przełom
stycznia i lutego 2012 r. Udział
w szkoleniach jest bezpłatny.
„Eurojakość w urzędzie” to
także cykl czterech konsultacji
społecznych, podczas których samorząd powiatu legionowskiego
zapyta mieszkańców o opinię
odnośnie ważnych wydarzeń
(m.in. przedsięwzięć inwestycyjnych), jakie są planowane na
najbliższe dwa lata.
Efekty projektu mają zostać
zmierzone, dzięki wprowadzeniu
w legionowskim starostwie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów. Zremby takiego systemu zostały już wprowadzone. Regularnie przeprowadzane są, wśród osób odwiedzających starostwo, ankiety, za
pomocą których klienci mogą
wyrazić swoją opinię i przekazać
uwagi, dotyczące jakości obsługi.
Dzięki planowanym szkoleniom
opinie te będą, miejmy nadzieję,
coraz
bardziej
pochlebne,
a klienci załatwiający swoje sprawy w Starostwie Powiatowym
w Legionowie bedą zadowoleni
z jakości oferowanych w urzędzie usług administracyjnych. n

Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich (SKP) jest niezależną organizacją pożytku publicznego,
która już od 1995 roku broni praw
i interesów konsumentów. SKP
udziela porad prawnych, konsul-

tuje nowe przepisy konsumenckie, jest organizatorem licznych
akcji edukacyjnych, w tym największej konsumenckiej imprezy
edukacyjnej w kraju – Targów
Wiedzy Konsumenckiej. 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 124
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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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 i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 22 766 45 00, tel. /fax 22 766 45 02
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 123, 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 22 784 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
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
22 774 27 24, 22 784 40 42,
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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Sportowcy docenieni
Najlepsze szkoły, sportowcy oraz czołowi trenerzy ze szkół w powiecie
legionowskim zostali nagrodzeni na październikowej sesji Rady Powiatu w Legionowie.
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (MIMS) to cykl zawodów sportowych dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, organizowanych nieprzerwanie od 11 lat. Biorą w nich udział prawie wszystkie
szkoły z terenu powiatu legionowskiego, które rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Z roku na rok rozgrywki są coraz lepiej

przygotowane. Starostwo Powiatowe w Legionowie, oprócz pamiątkowych pucharów i dyplomów, zabezpiecza na zawody opiekę medyczną oraz sędziowską.
Od 2007 roku najlepsi zawodnicy, drużyny i ich trenerzy są wyróżniani przez samorząd powiatowy.
Podsumowanie rozgrywek ma zawsze uroczysty charakter, a nagrody i wyróżnienia są wręczane pod-
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czas sesji Rady Powiatu. Pamiątkowe statuetki i bony na zakup
sprzętu sportowego to nagrody,
jakie przypadły szkołom, które
uzyskały czołowe miejsca w klasyfikacji MIMS. Trenerzy otrzymali
odzież sportową, a finaliści Mistrzostw Mazowsza w Gimnastyce
– dzieci ze SP nr 2 w Legionowie
sportowe plecaki. Nagroda specjalna Starosty Legionowskiego
powędrowała do Michała Skrzypkiewicza, który zdobył I miejsce
w XVIII Żeglarskiej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Letnich oraz Mistrzostwo Europy L'equipe Getxo 2011
w Bilbao w Hiszpanii. n
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Mistrzostwa w Warszawiance
Złoto, trzy srebra i trzy brązy – to zdobyczne naszych młodych pływaków
podczas Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Warszawy w Pływaniu. Tym razem sportowcy rywalizowali na olimpijskiej pływalni w hotelu „Warszawianka” w Jachrance.

Na zdjęciu od lewej: Michał Perl, Zuzanna Sawicka, Krzysztof
Żbikowski, Aleks Strzeszewski, Igor Szulich, Adrian Kaczmarczyk,
Joanna Żbikowska

Gimnastyczki na medal

Podsumowanie
sezonu 2010/2011 MIMS
Szkoły Podstawowe:
I miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK w Legionowie
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Zespole Szkół
w Legionowie
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie
IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
V miejsce: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
VI miejsce: Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
Gimnazja:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV miejsce:
V miejsce:
VI miejsce:

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie
Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana III Sobieskiego
w Legionowie

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce:
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
II miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Jana III Sobieskiego w Legionowie
III miejsce: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego
w Serocku n

W zawodach, w kategoriach
wiekowych 1996–2001, wystartowali najlepsi zawodnicy UKS
„Delfin” Legionowo, zdobywając wspomniane 7 medali: 1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe.
Najlepiej zaprezentował się
Igor Szulich (rocznik 1998) zdobywając trzy medale i bijąc nowe
rekordy życiowe: na 100 m stylem
klasycznym 1:19,45 (złoty medal),
na 50 m stylem klasycznym 0:36,52 (srebro) i na 200 m
stylem klasycznym 3:00,36 (brąz).

Doskonale poradziły sobie Zuzanna Sawicka (rocznik 1996,
srebro na 200 m stylem motylkowym z czasem 2:58,11) i Joanna
Żbikowska (rocznik 1996, srebro
na 50 m stylem klasycznym z czasem 0:38,77). Nie zawiódł także
Michał Perl (rocznik 1996), który zdobył dwa brązowe medale:
na 50 m stylem klasycznym z nową życiówką 0:32,85 oraz
na 100 m stylem klasycznym
z nową życiówką 1:14,46.
Gratulujemy. n

Roman Madej – wyróżniony
nauczyciel wychowania
fizycznego ze Szkoły
Podstawowej w Białobrzegach.
– Podsumowanie
sezonu
2010/2011
Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
podczas październikowej sesji
Rady Powiatu, gdzie zostali nagrodzeni najlepsi sportowcy
oraz trenerzy ze wszystkich
gmin naszego powiatu, reprezentujący szkoły podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne było bardzo motywujące. Władze
samorządowe oraz radni od kilku lat dostrzegają nasz trud i wysiłek, które wkładamy w kształcenie młodzieży, co jest bardzo cenne. Za to na ich ręce składam podziękowania. n
Michał Skrzypkiewicz – złoty
medalista XVIII Żeglarskiej
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Letnich
oraz Mistrz Europy L'equipe
Getxo 2011 w Bilbao
w Hiszpanii.
– Jestem bardzo zadowolony
z przyznanej mi przez Starostę
Legionowskiego nagrody. Ze
swej strony mogę zapewnić, że
startując na różnych imprezach
o zasięgu krajowym i zagranicznym zawsze staram się godnie reprezentować naszą małą ojczyznę, jaką jest powiat legionowski. n
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