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SŁOWO OD PREZYDENTA

Drodzy Mieszkańcy
Wiosna przyniosła nie tylko piękną pogodę i rodzącą się
do życia przyrodę, lecz przede wszystkim niespotykane w historii naszego miasta sukcesy sportowe – LTS Legionovia
w ciągu zaledwie dwóch sezonów wywalczyła z pozycji podrzędnego zespołu drugoligowego miejsce w sportowej ekstraklasie – PlusLidze Kobiet, szczypiorniści z KPR Legionowo
na dwa mecze przed końcem kolejki awansowali do I ligi.
Cieszy mnie to ogromnie i utwierdza w przekonaniu, że nakłady na kulturę fizyczną i obiekty sportowe, takie jak Arena Legionowo czy też Stadion
Miejski mają sens i będą przez lata procentować nie
tylko na profesjonalnym szczeblu, lecz także wśród
zafascynowanych sportem mieszkańców – kibiców.
A jak sport to Fair Play. Tej jedynej słusznej zasady
rywalizacji uczą się w Legionowie nawet przedszkolaki – w Arenie odbyły się w marcu zawody sportowe dla najmłodszych mieszkańców. Aż miło
popatrzeć na rywalizujące w duchu współpracy maluchy, wśród nich mogą być przyszli zawodnicy naszych pierwszoligowych zespołów. Sportem żyje
Legionowo, sportem żyje cała Polska. Odliczamy dni
do Mistrzostw Europy EURO 2012 i meczu otwarcia, w którym na murawie Stadionu Narodowego

zmierzą się Biało-Czerwoni z naszymi
gośćmi – Grekami.
Postaramy się przyjąć
reprezentację z tradycyjną polską gościnnością, a helleńskie
ptaszki ćwierkają, że
w zamian nasi mieszkańcy będą mogli
obejrzeć więcej niż jeden otwarty trening
zawodników. Moim
pragnieniem jest stworzenie na Rynku strefy, w której zafascynowani sportem mieszkańcy będą mogli wspólnie kibicować
swoim ulubionym drużynom.
Ale nie tylko sportem żyje Legionowo. Trwa rekrutacja do gminnych przedszkoli, powstają nowe
zespoły szkół, rodzice kolejnych sześciolatków stają przed dylematem – posłać pociechę do przedszkola, szkolnej „zerówki” czy do pierwszej klasy.
O legionowskiej oświacie więcej w artykule
„Zmiany w oświacie”.
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo n

W SKRÓCIE
Powitaj Greków – wygraj rower
Każdy kto chciałby pokazać
polską gościnność Grekom, może przesłać hasło powitalne dla
ich drużyny. Do 8 maja zgłaszać
można hasła – zarówno drogą
mailową na adres lukasz.konstantynowicz@um.legionowo.pl,
jak i osobiście do skrzynki ustawionej w punkcie informacyjnym urzędu. Od 15 maja 2012
do 23 maja 2012 spośród 10 najlepszych haseł, SMS-ami mieszkańcy wybiorą najlepsze hasło.

Łatwiejsza inicjatywa
Zgodnie ze znowelizowaną
uchwałą, dotyczącą inicjatywy
lokalnej, zainteresowane podmioty będą mogły wypożyczać
od gminy konieczne do zrealizowania narzędzia. Inicjatywa lokalna stanowi nową formę
współpracy gminy z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego
na rzecz społeczności lokalnej.
Zakres tych działań jest ściśle
określony w przepisach i może
dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków
oraz
obiektów architektury, działalności charytatywnej, edukacji,
oświaty i wychowania, ochrony
przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Książki dla Kowla
Akcja zbiórki polskich książek dla miasta partnerskiego
Legionowa – Kowla na Ukrainie organizuje Rada Miasta we
współpracy z Biblioteką i Szkołą Podstawową nr 7. W Kowlu
działają dwie polskie szkoły.
Jedna z nich pracuje w systemie
wieczorowym,
uczęszczają
do niej także osoby dorosłe,
druga placówka to Szkoła Ogólnokształcąca nr 10, do której
uczęszczają dzieci w wieku od
7 do 18 lat. Szkoły przesłały
do Legionowa listy książek
i materiałów, które chciałyby
otrzymać, można je przynosić
zarówno do sekretariatu szkoły,
jak i do Biblioteki. Przekazane
zostaną Polakom w Kowlu we
wrześniu 2012 r. n
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TEMAT NUMERU

Zmiany w oświacie
Legionowską oświatę od września czeka szereg drobnych, ale zasadniczych zmian. Utworzyliśmy nowe zespoły szkół, trwają
konkursy na ośmiu dyrektorów szkół i przedszkoli, a godziny pracy przedszkoli zostaną zmienione zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Jeszcze w marcu rozpoczęła się seria spotkań informacyjnych dla rodziców tegorocznych sześciolatków,
pomagających podjąć decyzję pomiędzy przedszkolem a szkołą.

p Zespoły szkół mają uzasadnienie ekonomiczne, usprawniają także funkcjonowanie placówek

Szkoły w zespołach
We wrześniu 2011 roku w Legionowie podwoiła się liczba gimnazjów. Trzy nowe placówki powstały na Bukowcu, Przystanku i Trzeciej Parceli.
Teraz radni oficjalnie zadecydowali o utworzeniu
dwóch nowych zespołów oraz rozszerzeniu trzeciego. W zespół połączyły się Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 utworzyła wraz z Gimnazjum nr 5 i Przedszkolem nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Natomiast
Gimnazjum nr 6 zostało włączone do istniejącego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów
Polskich 1914–1918.
Połączenie szkół w jeden zespół umożliwia placówkom w równym stopniu użytkowanie szkolnej
biblioteki, czytelni, nowoczesnego zaplecza sportowego, stołówki, pracowni komputerowych, boiska szkolnego. Połączenie szkół w zespół ma także
uzasadnienie ekonomiczne, łatwiejsze staje się za-
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pewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, a także zarządzanie personelem – zarówno kadrą pedagogiczną jak i administracją.
Sześciolatki i co dalej
Rodzice legionowskich sześciolatków ponownie
stają przed jednym z trudniejszych wyborów w życiu. Czy posłać malucha do zerówki czy do pierwszej klasy. Do 2014 roku to właśnie rodzice
podejmują decyzję jak ma wyglądać ścieżka edukacyjna ich dziecka. Legionowskie szkoły od dawna przygotowane są na przyjęcie maluchów – nie
tylko posiadają kolorowe sale z przystosowanymi
do wzrostu sześciolatków stołami i krzesełkami,
lecz także odpowiednie dla małych dzieci toalety,
sale i place zabaw, pomoce dydaktyczne dla najmłodszych, przygotowane do przyjęcia maluchów
świetlice oraz kadrę wyszkoloną do pracy z najmłodszymi dziećmi.

TEMAT NUMERU

p Legionowskie podstawówki gotowe są na przyjęcie najmłodszych uczniów

„Psychologowie uważają, że większość sześciolatków jest gotowa rozpocząć edukację szkolną
– mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta
odpowiedzialny za legionowską oświatę – obecnie
program jest tak skonstruowany, że dziecko w zerówce i pierwszej klasie szkoły podstawowej przerabia praktycznie ten sam program. Może to
powodować znużenie i zniechęcenie u dzieci 7-letnich, a u sześciolatków wręcz przeciwnie – poczucie odkrywania czegoś nowego”.
W 2011 roku ponad setka legionowskich sześciolatków zasiadła w szkolnej ławie. Do maja legionowskie szkoły podstawowe organizują spotkania
z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów.
Przedszkola do 1700
Dokładna analiza godzin odbierania przedszkolaków wykazała, że zdecydowana większość rodzi-

ców nie potrzebuje placówek działających do godziny 1800. Dzieci odbierane są o 1400, 1500
oraz 1600, po godzinie 1700 zostaje kilkoro dzieci
w skali miasta. Ponieważ opłacanie placówek dla
garstki chętnych nie jest uzasadnione ekonomicznie, od września wszystkie miejskie przedszkola,
podobnie jak w większości kraju, czynne będą
do godz. 1700.
Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej jedynie przez
5 godzin dziennie. W Legionowie rodzice pokrywają koszt zaledwie trzech godzin, pozostały czas
jest darmowy – czyli opłacany z budżetu gminy.
Rodzice pokrywają zaledwie 1/4 kosztów funkcjonowania placówek, według szacunkowych danych
tylko w tym roku zaoszczędzą oni na opłatach 1 mln zł.
Tamara Mytkowska n

Z OSTATNIEJ CHWILI

Legionowski LipDub
Z okazji 60. rocznicy nadania
praw miejskich, nasze miasto
będzie miało swojego własnego
LipDuba. Teledysk został nagrany z udziałem mieszkańców, lokalnych sportowców, środowisk
kulturalnych 21 kwietnia. Oficjalna premiera odbędzie
się 6 maja. Podkładem muzycznym jest piosenka „Kurs WL”,
która wygrała konkurs na film
o mieście w 2010 r. n

Nagroda za ortografię
Pierwsze legionowskie Dyktando dla Aktywnych odbędzie się 19 maja
o godz. 900 w Zespole Szkół nr 3. Kolejny etap 2 czerwca o godz. 1000 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.
Zapisy przyjmowane są do 30 kwietnia. Ci, którzy chcieliby
zmierzyć się w ortograficznych potyczkach, mogą już dziś sprawdzić swoje siły w dyktandzie próbnym na stronie www.legionowo.pl.
Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym tablet. n
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Dokąd po zdrowie
Jak co roku Legionowo proponuje mieszkańcom szereg zadań
zdrowotnych i profilaktycznych. W tym roku zadania z zakresu
Miejskiego Programu Promocji Zdrowia realizować będą
ośrodki zdrowia i gabinety z terenu powiatu legionowskiego.
Program przygotowujący rodziców na przyjęcie
dziecka, czyli „szkołę rodzenia” prowadzi Szkoła
Rodzenia „Tati-Mami”. Niemowlęta do 1 roku życia diagnozuje i rehabilituje pani Patrycja Gierczyńska w przychodni „Zdrowie”. W ramach
programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, badania profilaktyczne dla dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat przeprowadzi Zespół Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”, natomiast w ramach tego samego programu szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 roku życia
zrealizuje Przychodnia „Zdrowie”. W Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie realizowany będzie program wczesnego wykrywania
i profilaktyki raka piersi wśród legionowianek powyżej 25 roku życia oraz program profilaktyki

Po prostu kompostuj
W 2012 roku kontynuowany jest program „Po prostu kompostuj”, w ramach którego każdy mieszkaniec Legionowa, który
opłaca wywóz odpadów w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz posiada na terenie gminy nieruchomość, może otrzymać kompostownik do bezpłatnego używania na działce.
Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem
w 2010 roku, kiedy to do mieszkańców miasta trafiło 500 kompostowników. W tym roku chętnych
stale przybywa, lecz realizatorzy akcji obiecują, że
kompostownik znajdzie się dla każdego chętnego.

PEC nadal miejski
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” nie zostanie
sprywatyzowane. Wnikliwa analiza złożonych ofert wykazała, że
kryzys dotknął także branżę ciepłowniczą i warunki proponowane przez oferentów nie spełniły oczekiwań władz miasta.
Jeszcze przed rozpoczęciem procedury Prezydent
postawił wysokie wymagania przed ewentualnym partnerem – oprócz dobrej ceny równie ważne były: pomysł na rozwój przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie
socjalne pracowników. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. nie spełniła żadnego z tych warunków.
Co to oznacza dla PEC-u? Firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej, a przeprowadzone w ostat-
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p Miasto opłaca m.in. profilaktyczne badania dla maluchów

i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia.
Na bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia zaprosi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Legio-MED”.
Dodatkowych informacji o wszystkich zadaniach udziela Wydział Zdrowia Publicznego
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta pod numerem telefonu 22 766 40 90.
Tamara Mytkowska n

– Właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby
bezpłatnie otrzymać kompostownik do użytkowania na własnej działce prosimy o zgłoszenie się
do Komunalnego Zakładu Budżetowego przy ul.
Piłsudskiego 3 – mówi Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Robert Wieczorek – wystarczy
podpisać umowę i czekać na kompostowniki, które trafią do mieszkańców w maju.
Dlaczego warto kompostować? Z rozłożonych
odpadów zielonych powstaje w pełni ekologiczny,
pełnowartościowy nawóz, który można wykorzystać na swojej działce. Oszczędza to czas, pieniądze i do tego nie wymaga wiele pracy.
Anna Szwarczewska n

nich latach modernizacje sieci ciepłowniczej zapewniają sprawną obsługę mieszkańców. Niezbędną inwestycją w najbliższych latach będzie dostosowanie czterech
kotłów wodnych do nowych przepisów unijnych. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 27 mln zł. PEC
planuje pozyskanie środków finansowych na ten cel
poprzez budowę na terenie Ciepłowni nowego źródła
kogeneracyjnego, wytwarzającego w skojarzeniu energie elektryczną i ciepło, dofinansowanego z korzystnej
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagane dyrektywami
unijnymi zakupy emisji są na razie odległą i jeszcze niepewną przyszłością.
Tamara Mytkowska n

EURO 2012

Kalendarz wybranych imprez i wydarzeń
Konkurs na hasło powitalne dla
reprezentacji Grecji; szczegóły
na www.legionowo.pl:
kwiecień/maj

Gra internetowa „Legionowska
rozgrywka. Sportowy detektyw”:
premiera 27 kwietnia na stronie
www.legionowskarozgrywka.pl

Flash mob pod hasłem „Kibicuj
w blasku fleszy”:
1 czerwca, godz. 1700

Treningi otwarte reprezentacji

Cykl spotkań w szkołach
z gwiazdami futbolu:
kwiecień/maj

Piknik z okazji Dnia Dziecka
z animacjami sportowymi
i tematycznymi, prezentującymi
kulturę grecką:
26 maja, godz. 1200 Stadion Miejski

Dni Legionowa z elementami
kultury greckiej i aktywnościami
futbolowymi: 2 czerwca, 1400, plac
przy DH Maxim przy ul. Siwińskiego

Przegląd Filmów Państw-

greckiej:
5 i 9 czerwca, godz. 1700, Stadion
Miejski (wejście z zaproszeniami)

-Uczestników EURO 2012:
4–7 czerwca, godz. 2000,
sala widowiskowa w Ratuszu
Miejskim

Spektakl plenerowy teatru

Fish&Greek zawody w grillowaniu

greckiego:
10 czerwca, godz. 1600,
park im. NSZZ Solidarność
przy Ratuszu

z motywem kuchni greckiej:
23 czerwca, godz. 1700,
park im. NSZZ Solidarność
przy Ratuszu n
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EURO 2012

EURO-utrudnienia
W czasie wielkiego święta piłki nożnej jakim jest EURO 2012, nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu drogowym. W Legionowie nie tylko trenować będzie Reprezentacja Grecji, na terenie CSP znajdzie się Policyjne Centrum Dowodzenia. To powód
do dumy dla miasta i pewne utrudnienia dla mieszkańców.
Na terenie powiatu legionowskiego znajduje się
jedno z 13 centrów pobytowo-treningowych dla reprezentacji biorących udział w Mistrzostwach. Drużyna mieszkać będzie w Jachrance, przemieszczanie
się pomiędzy hotelem a legionowskim czy tez warszawskim stadionem może spowodować utrudnienia w ruchu. Wzmożony ruch kibiców jadących

Ćwierćfinały

do Warszawy na mecze także dodatkowo zablokuje i tak już zakorkowany odcinek drogi krajowej 61
prowadzący od Zegrza do wiaduktu w Legionowie.
Piłkarze greccy będą trenować na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej. Planowane są dwa otwarte
dla kibiców treningi – 5 i 9 czerwca. Legionowski Stadion zostanie przekazany na wyłączność UEFA już 28

Półfinał

Finał

21 czerwca – Warszawa

A

1A

B

2B

27 czerwca – Donieck

23 czerwca – Donieck

C

1C

D

2D

1 lipca – Kijów

22 czerwca – Gdańsk

B

1B

A

2A

28 czerwca – Warszawa

24 czerwca – Kijów

D

1D

C

2C

p Tabela drogi do finału EURO 2012
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EURO 2012
maja i do dyspozycji Greków pozostanie do 2 lipca,
chyba, że reprezentacja Grecji wcześniej zakończy
udział w mistrzostwach. W czasie pobytu piłkarskiej
reprezentacji Grecji w Legionowie można spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu pojazdów
w okolicach Stadionu Miejskiego, głównie na odcinkach ulic Parkowej i Jana III Sobieskiego. Wzmożony ruch przewidywany jest zwłaszcza w dniach
otwartych treningów, które odbędą się o godz. 1700.
Legionowskie Centrum Szkolenia Policji
na czas EURO 2012 będzie pełniło funkcję Policyjnego Centrum Dowodzenia. Ten nowoczesny,
wyremontowany obiekt, o powierzchni około 1200m2 jest zdecydowanym bazą organizacyjno-logistyczną Mistrzostw. Już od 15 maja
Centrum będzie w pełnej gotowości. W Legionowie będzie pracowało 21 oficerów łącznikowych

z kilkunastu krajów europejskich. Ponadto, od 15
maja do 15 lipca, na każdej zmianie będzie pracowało około 100 policjantów z całej Polski i spoza
kraju, co oznacza, że każdej doby w Policyjnym
Centrum Dowodzenia służbę będzie pełnić 400
funkcjonariuszy. W CSP będą także zakwaterowani policjanci, którzy zostali skierowani do pracy
podczas EURO 2012. Mieszkańcy Legionowa muszą na okres dwóch miesięcy przyzwyczaić się
do widoku funkcjonariuszy oraz do utrudnień
w postaci konwojów, zorganizowanych przejazdów
Policji, dźwięku sygnałów alarmowych.
O wszystkich utrudnieniach dla mieszkańców,
związanych z EURO 2012, będziemy na bieżąco
informować na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na naszym profilu na Facebook'u.
Dorota Staśkiewicz n

Grupa A
Zespół
Polska
Grecja
Rosja
Czechy

pkt

M

W

R

Grupa B
P

Br+

Br–

+/–

Zespół
Holandia
Dania
Niemcy
Portugalia

pkt

8 czerwca 2012
Stadion Narodowy, Warszawa
Polska __ – __ Grecja
Stadion Miejski, Wrocław
Rosja __ – __ Czechy
12 czerwca 2012
Stadion Miejski, Wrocław
Grecja __ – __ Czechy
Stadion Narodowy, Warszawa
Polska __ – __Rosja
16 czerwca 2012
Stadion Miejski, Wrocław
Czechy __ – __ Polska
Stadion Narodowy, Warszawa
Grecja __ – __Rosja

M

pkt

M

W

R

R

P

Br+

Br–

+/–

Br+

Br–

+/–

9 czerwca 2012
Stadion Metalist, Charków
Holandia __ – __ Dania
Arena Lwów
Niemcy __ – __ Portugalia
13 czerwca 2012
Arena Lwów
Dania__ – __ Portugalia
Stadion Metalist, Charków
Holandia __ – __ Niemcy
17 czerwca 2012
Stadion Metalist, Charków
Portugalia __ – __ Holandia
Arena Lwów
Dania __ – __ Niemcy

Grupa C
Zespół
Hiszpania
Włochy
Irlandia
Chorwacja

W

Grupa D
P

10 czerwca 2012
PGE Arena Gdańsk
Hiszpania __ – __ Włochy
Stadion Miejski, Poznań
Irlandia __ – __ Chorwacja
14 czerwca 2012
Stadion Miejski, Pozań
Włochy __ – __ Chorwacja
PGE Arena Gdańsk
Hiszpania __ – __ Irlandia
18 czerwca 2012
PGE Arena Gdańsk
Chorwacja __- __ Hiszpania
Stadion Miejski, Poznań
Włochy __ – __ Irlandia

Br+

Br–

+/–

Zespół
Ukraina
Szwecja
Francja
Anglia

pkt

M

W

R

P

11 czerwca 2012
Donbas Arena, Donieck
Francja __ – __ Anglia
Stadion Olimpijski, Kijów
Ukraina __ – __ Szwecja
15 czerwca 2012
Stadion Olimpijski, Kijów
Szwecja __ – __ Anglia
Donbas Arena, Donieck
Ukraina __ – __ Francja
19 czerwca 2012
Donbas Arena, Donieck
Anglia __ – __ Ukraina
Stadion Olimpijski, Kijów
Szwecja __ – __ Francja
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INWESTYCJE

Sportowe miasto
Legionowo sportem żyje. Nie tylko za sprawą sukcesów legionowskich zespołów, lecz także z powodu wielu inwestycji, od lat
prowadzonych na terenie miasta. Po przyszkolnych boiskach, ogólnodostępnych placach, „Orlikach” i Arenie nadszedł czas
Stadionu Miejskiego, a konkretnie znajdującej się na nim bieżni.
Położony w pobliżu Areny Stadion zyskał już
murawę, ogrodzenie, przebudowane szatnie, dodatkowe miejsca parkingowe na ul. Ostrobramskiej – teraz nadszedł czas na ostatni etap prac
– modernizację żużlowej bieżni.
– Nareszcie Legionowo doczeka się bieżni
z prawdziwego zdarzenia – mówi zadowolony Jan
Skakluk, prezes Klubu Biegacza „Pimar” Legionowo – już dawno apelowałem do władz miasta
o stworzenie odpowiednich warunków dla osób
uprawiających lekkoatletykę.
A będzie się czym pochwalić – wymieniona została już podbudowa, wkrótce zostanie położony asfalt,
a na końcu pojawi się odporna na zmienne warunki
atmosferyczne i trwała nawierzchnia kauczukowa,
której nie powstydziłyby się światowe obiekty lekkoatletyczne. Obiekt będzie składał się z czterech torów o długości 400 m z sześciotorowym odcinkiem
prostym 110 m. Koszt przebudowy to 1 221 000 zł.
Tamara Mytkowska n

p Bieżnia będzie miała nowoczesną i wytrzymałą nawierzchnię

Nowe mieszkania na Kozłówce
Wiosną 2014 roku na osiedlu Kozłówka zamieszka 40 potrzebujących rodzin. Rozpoczęła się budowa trzeciego budynku socjalnego na tym osiedlu.
Powierzchnia całkowita budynku to 2357,2 m2,
kubatura 8745 m3. Wraz z budynkiem powstanie
droga z kostki brukowej, chodniki, parkingi dla samochodów. Wykonana zostanie także kanalizacja
deszczowa, zbudowane oświetlenie, wykonane
ekrany akustyczne. Inwestycja warta jest 4,2 mln zł.
Zgodnie z polityką mieszkaniową gminy, nowe
mieszkania w nowym budownictwie socjalnym
przyznawane są rodzinom już mieszkającym w zasobach miasta, które są wielodzietne, mają duże
zagęszczenie w lokalu, regularnie opłacają czynsz
i nie demolują lokali.
Oprócz budynków socjalnych, miasto buduje także bloki z przeznaczeniem na sprzedaż po konkurencyjnych cenach. Dwa takie budynki powstały
na Bukowcu, jeden na Osiedlu Młodych.
Tamara Mytkowska n
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p W nowym budynku zamieszka 40 rodzin

WIEŚCI Z MIASTA

Biblioteka małego człowieka
„Likwidują bibliotekę dla dzieci” – zawrzało w Legionowie
po uchwaleniu przez Radę Miasta zmian organizacyjnych w tej
placówce. Ponieważ najgłośniej protestują ci, którzy nie zapoznali się ze zmianami, nie wiedzą oni że zarówno księgozbiór jak i kącik dla najmłodszych pozostaną bez zmian.
We wspólną komórkę połączą się dwa oddziały
– Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla
Dzieci i Młodzieży. Zmiana ta usprawni organizację
pracy Biblioteki oraz obsługi jej czytelników, ponadto pozwoli na rodzinne korzystanie z placówki także
w soboty, kiedy wypożyczalnia dla dorosłych była zamknięta. Dzięki drobnym zmianom wewnątrz budynku, miejsce na księgozbiór dla dorosłych powiększy
się, bez straty dla najmłodszych czytelników.
Oferta legionowskiej Biblioteki dla najmłodszych jest niezwykle szeroka – na dzieci czeka kolorowo urządzony kącik, w którym nie tylko
można obejrzeć książki, lecz także pobawić się
i odpocząć na wygodnych poduszkach. Jest to ulubione miejsce legionowskich przedszkolaków
i uczestników Tęczowego Klubiku Małego Czytelnika. Ponieważ czytelnika należy edukować od najmłodszych lat, Biblioteka regularnie odwiedza
miejski żłobek, a przedszkolaki uczęszczają na organizowane w placówce przedstawienia i spektakle. Najmłodsi mieszkańcy tłumnie zgłaszają prace
na organizowane konkursy – na konkurs „Malo-

p Biblioteka przyciąga najmłodszych czytelników

wane rymy” wpłynęło aż 935 prac. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie zaprosiła
do zabaw dzieci oraz ich pluszowe misie. Spotkanie realizowane było w ramach Rodzinnych Sobót
w Bibliotece, które odbywają się w placówce
od dwóch lat. Ofertę dla najmłodszych uzupełniają odbywające się w czasie ferii warsztaty literackie dla dzieci, uroczyste obchody urodzin
Andersena i wiele innych zajęć.
Oczywiście po połączeniu placówek oferta dla
najmłodszych nadal będzie się rozwijać, podobnie
jak skierowany do nich kolorowy księgozbiór.
Tamara Mytkowska n

Subiektywna wycieczka po Legionowie
„Powiat legionowski – przewodnik subiektywny” to najnowsza książka autorstwa
dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie – Jacka Szczepańskiego.
Książka jest efektem 20 lat badań i poszukiwań, jest również
ósmą publikacją Autora, który
wykorzystał w niej prywatne
zbiory zdjęć, wywiady i informacje pochodzące z archiwalnych
dokumentów oraz wiele artykułów prasowych a także źródła rosyjskie. W „Przewodniku”
znajdują się propozycje tras spacerowych na terenie powiatu, rys
historyczny
najciekawszych
miejsc – często zapomnianych
bądź niedocenianych przez
mieszkańców. Autor zwrócił
uwagę na relikty cmentarzy
(ewangelickich, prawosławnego,

żydowskiego), charakterystyczną
zabudowę koszarową, pozostałości rosyjskich fortyfikacji, miejsca
walk i egzekucji.
Dr Szczepański podkreśla, że
celem przewodnika jest wskazanie cech wyróżniających powiat
legionowski spośród innych jednostek administracyjnych na
Mazowszu. Publikacja ma pomóc w integracji mieszkańców,
budowaniu poczucia tożsamości, wskazaniu wspólnych cech
powiatu przy jednoczesnym
zwróceniu uwagi na niezwykle
ciekawe historie wiążące się
z poszczególnymi miejscowo-

ściami. Na końcu publikacji
znajdują się adresy gospodarstw
agroturystycznych oraz wykaz
imprez kulturalnych.
Dorota Staśkiewicz n
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WIEŚCI Z MIASTA

Legionowo gra FAIR
Fair Play to zasada obowiązująca nie tylko na sportowych
boiskach. W Legionowie w życiu codziennym promują ją
uczniowie a nawet przedszkolaki.
W Dzień Wiosny uczniowie Zespołu Szkół nr 3
w Legionowie świętowali Międzynarodowy Dzień
Walki z Dyskryminacją Rasową. Z tej okazji zorganizowali przemarsz ulicami miasta połączony
z happeningiem propagującym zasadę Fair Play
w sporcie i w życiu codziennym. Uczniowie przekazali rówieśnikom ideę współpracy oraz gry zespołowej opartej na równych zasadach,
gwarantującej uczciwość zarówno wobec drugiego
człowieka, jak również siebie samego.
Tydzień później dzieci z legionowskich Przedszkoli Miejskich zorganizowały w Arenie Legiono-

Na rowery do Areny
14 kwietnia ruszył II sezon wypożyczalni rowerów w Arenie Legionowo.
Na miłośników aktywnej turystyki czeka także punkt informacji turystycznej.
Rowery rezerwować można
poprzez stronę www.aktywnelegionowo.pl i odebać w Arenie
Legionowo w każdy weekend
w godzinach 900–2000. Od 2 lipca

Mandaty za kupy
Po latach kampanii informacyjnych
nadszedł czas na egzekwowanie obowiązującego prawa.
Straż Miejska oprócz ostrzeżeń
zaczęła wystawiać mandaty za niesprzątanie psich odchodów. Ponieważ najczęstsze występki mają
miejsce rano, strażnicy na leniwych właścicieli czyhają o świcie.
Każdy wie, że posiadanie czworonoga to same korzyści – towarzystwo w samotne dni, wierny
przyjaciel na całe życie. Niewielu
pamięta, że to także obowiązki
– oprócz tych oczywistych, takich
jak karmienie czy czesanie – także
sprzątanie pozostawionych na spacerze „min”. A takie gapiostwo
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p Od najmłodszych lat obowiązuje zasada fair play

wo Przedszkolny Dzień Fair Play. Dzieci w przyjacielskiej rywalizacji i wspólnej zabawie zdobywały
kolejne punty, a obowiązującą zasadą była oczywiście współpraca i gra zespołowa. Każde przedszkole otrzymało „złoty” puchar, a każdy mały
uczestnik – medal.
Tamara Mytkowska n

do 31 sierpnia wypożyczalnia
będzie otwarta przez cały tydzień w godzinach 900–2000,
a dodatkowo rowery będzie można wypożyczyć w trzech innych
punktach obsługi rowerzysty
zlokalizowanych w gminach:
Nieporęt (dzika plaża), Wieliszew (hala sportowa) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (okolice
dworca PKP).

W tym roku zrezygnowano
z pobierania kaucji za rowery, zamiast tego po okazaniu dokumentu tożsamości podpisuje się
umowę. W Arenie czeka 50 specjalnie oznakowanych rowerów,
jest także możliwość wypożyczenia
kasków zarówno dla dorosłych jak
i dla dzieci oraz zamontowania
do rowerów fotelików dziecięcych.

może być kosztowne – za nieposprzątanie po psie grozi mandat
w wysokości do 500 złotych.
Zgodnie z uchwalonym przez
Radę Miasta Regulaminem
Utrzymania Czystości i Porządku
Na Terenie Gminy Legionowo,
do obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta
domowe,
a w szczególności psy, należą:
(...) posiadanie łopatki i torebki
do zbierania odchodów zwierząt
oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy.
– Oczywiste jest, że nie pozwalamy zwierzakom załatwiać potrzeb
w domu – mówi radna Małgorzata
Luzak – ale co z podwórkiem,
na którym spacerujemy, bawią się
nasze dzieci – tam też oczekujemy,

że będzie czysto. Tylko z zadbaniem
o to mamy już problem. Dla wspólnego dobra nie możemy tolerować
zanieczyszczania trawników.
Operator monitoringu obserwuje wytypowany wcześniej teren, w pobliżu którego stoi
nieoznakowany patrol. Jeżeli
operator zauważy właściciela,
który nie sprzątnął po swoim
psie – strażnicy natychmiast interweniują. Funkcjonariusze nie
tylko wystawiają mandaty, ale też
pouczają i przypominają o obowiązujących przepisach. Wystarczy zwykła torebka foliowa lub
papierowa, odpady wyrzucić można do każdego kosza lub pojemnika na śmieci.

Joanna Trusiak, MOSiR Legionowo n

Tamara Mytkowska n

ROZMOWA

Przedszkole pełne miłości
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino od lat prowadzi we Włoszech szkoły i przedszkola. Już
we wrześniu rusza pierwsze w Legionowie niepubliczne przedszkole prowadzone przez siostry. O warunkach dla dzieci, misji
placówki oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Siostrą Laurą Boschi.

p Przestronne sale przedszkola już we wrześniu przyjmą pierwszych wychowanków

– Siostro, skąd pomysł na otwarcie placówki dla
najmłodszych?

– Nasze zgromadzenie ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkół i przedszkoli we Włoszech. Ja sama mam wykształcenie pedagogiczne,
więc ta myśl chodziła po mojej głowie od jakiegoś
czasu. Zawsze brakowało jednak czasu i pieniędzy.
W Wielkanoc podjęłam jednak decyzję – ruszamy
we wrześniu. Impulsem były dobiegające do mnie
informacje o zapotrzebowaniu na miejsca, szczególnie dla dzieci 2,5-letnich.
– W jakim wieku i ile dzieci przyjmie przedszkole w tym roku?

– Będziemy prowadzić opiekę nad dziećmi od 2,5
roku do 5 lat. Wiemy, że pracującym rodzicom czasem ciężko jest znaleźć opiekę nad tak małymi
dziećmi, więc my postaramy się im ją zapewnić. Mamy dużo miejsca, w tym roku przyjmiemy dwie grupy – około 50 dzieci. Myślę także o uruchomieniu
w przyszłości grupy dla maluszków – miniżłobka.
– Czy przedszkole będzie otwarte dłużej niż
gminne?

– Będziemy pracować w godzinach 700–1700.
Prowadzenie przedszkola nie zwalnia nas z obo-

wiązków jakie nakłada na nas życie zakonne,
wspólnotowe. Jeżeli będzie zapotrzebowanie
na wydłużenie godzin do 1800 zastanowimy się
nad taką możliwością.
– Czy to będzie typowo katolicka placówka?

– Pragniemy promować chrześcijański system
wartości, lecz zamiast nauczania tradycyjnego katechizmu, pragniemy wychowywać dzieci w duchu
miłości Bożej. Każdemu dziecku zapewnimy szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości. Oferujemy szereg zajęć dodatkowych
– naukę języka angielskiego i włoskiego, zajęcia
rytmiczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, logopeda, przedszkole będzie pod opieką psychologiczno- pedagogiczną. Do dyspozycji maluchów
będzie nowoczesny plac zabaw. Oczywiście będziemy mieć też zajęcia z religii.
– Pozostaje tylko zapytać – kiedy zapisy?

– Zapisy będziemy prowadzić do czerwca.
Od 15 czerwca do 14 lipca rodzice będą mogli odwiedzić nasze przedszkole, zapoznać się z salami
podczas otwartych drzwi.
– Dziękuję za rozmowę

Dorota Staśkiewicz n
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SPORT
Legionowska piłka na sportowej mapie kraju

Sportowe sukcesy
Tylko dwa lata zajęło legionowskim siatkarkom awansowanie z końca 2 ligi do PlusLigi. Legionowo nigdy nie miało drużyny
grającej na tym poziomie w grach zespołowych, jesteśmy też jedynym miastem na Mazowszu, mogącym pochwalić się żeńskim siatkarskim zespołem w najwyższej klasie rozgrywkowej.

p Zaledwie dwa sezony zajęło LTS Legionovii dojście na szczyt

p Zespół jak burza przeszedł przez I ligę
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fot. Daniel Kucharski

fot. Daniel Kucharski
Lecz siatkarki to niejedyne mistrzynie minionych tygodni – do pierwszej ligi w pięknym stylu
awansowali panowie z KPR Legionowo.
Zawodniczki Siódemki Legionovii Legionowo
w finale play off o mistrzostwo I ligi z Piecobiogazem Murowana Goślina (15 kwietnia) wywalczyły
zasłużone zwycięstwo do Ekstraklasy. „Lalki” pokonały przeciwniczki w trzech setach 3:0. To doskonały wynik i podsumowanie całego sezonu,
w którym legionowianki przegrały zaledwie jedno
spotkanie.
Kiedy wszyscy kibice świętowali zwycięstwo
dziewczyn, dotarła do nas kolejna doskonała wiadomość – zawodnicy Klubu Piłki Ręcznej Legionowo, pokonując na wyjeździe drugi zespół
Politechniki Radom, zapewnili sobie awans
do pierwszej ligi na dwie kolejki przed końcem
rozgrywek. Szczypiorniści pokonali przeciwników 32:20 (18:7).
Tamara Mytkowska n

SPORT

Rowerowe miasto
Legionowo staje się bazą wypadową dla rowerowych maratończyków. Już po raz trzeci gościł w Legionowie, a po raz
pierwszy rozpoczął się w naszym mieście Poland Bike Marathon. Pierwszy etap czwartego sezonu cyklu wyścigów na rowerach górskich dla amatorów odbył się na Bukowcu.
Na starcie pojawiło się ponad pół tysiąca rowerów. Razem z amatorami wystartowała młodzieżowa wicemistrzyni świata w kolarstwie górskim
Paula Gorycka i znana aktorka Joanna Jabłczyńska, która zaskoczona była trudnością trasy – Nie
spodziewałam się tak trudnej i ciekawej trasy – powiedziała na mecie – Wydawało mi się, że przyjdzie się zmierzyć z dość prostym terenem, ale
jestem potwornie wyczerpana i niesamowicie zadowolona. Organizatorzy znaleźli w Legionowie
techniczną trasę, która ostro daje w kość, ale jednocześnie pozwala na czerpanie ogromnej radości
z jazdy na rowerze.
Podczas imprezy pojawili się także medalista
igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, wielokrotny zwycięzca Wyścigu Pokoju Ryszard Szurkowski,
byli świetni szosowcy Lechosław Michalak i Jarosław Chojnacki oraz Andrzej Piątek, wychowawca

p Poland Bike także dla najmłodszych

wicemistrzyni olimpijskiej i mistrzyni świata Mai
Włoszczowskiej.
Na trasie Max (47 km) najszybszy okazał się Radosław Rękawek. Na dystansie Mini (24 km) zwyciężył Michał Kostrzewa.
Tamara Mytkowska n

Futbol na stolikach
W piłkę nożną można grać na boiskach, parkietach sal, a nawet aktywnie kibicować przed telewizorem. Mieszkańcy Legionowa lubią grać na stołach. Pokazali to 25 marca w Arenie,
podczas I Wielkiego Otwartego Turnieju Futbolu Stołowego.

p Piłka nożna na stolikach, a czerwcu na stadionie

Do rywalizacji stanęło 75 drużyn w trzech kategoriach: open (33 zespoły), do lat 16 (16 zespołów)
oraz rodzinnej (26 zespołów). Turniej oprócz okazji do wspólnej zabawy, przypomniał także, że już
w czerwcu na polskich stadionach rozegra się największa impreza sportowa Europy – EURO 2012.
Legionowo będzie miało w niej swój udział, goszcząc Reprezentację Grecji.
Grecy co prawda na stolikach nie zagrali, jednak mieszkańcy wykazali się ogromną kreatywnością w wymyślaniu nazw dla swoich drużyn
– przy stołach zmierzyły się „Szalone Jogurty”,
„Emocje jak na grzybach”, „Ogórki Zdzisława”,
„Szalone Kokosy” a nawet „Kaszpirowski Team”.
– Kreatywność naszych mieszkańców nie zna
granic – powiedział po turnieju prezydent Roman
Smogorzewski – Myślę, że w przyszłym roku będziemy musieli pomyśleć o dodatkowej kategorii
– na najlepszą nazwę dla drużyny.
Drużyny które zajęły pierwsze miejsce w swoich
kategoriach otrzymały stoły do gry w piłkarzyki.
Jeden zestaw do gry został rozlosowany wśród
obecnych w Arenie.
Łukasz Konstantynowicz n
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