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Po wi taj Gre ków – wy graj ro wer
Ka żdy kto chciał by po ka zać

pol ską go ścin ność Gre kom, mo -
że prze słać ha sło po wi tal ne dla
ich dru ży ny. Do 8 ma ja zgła szać
mo żna ha sła – za rów no dro gą
ma ilo wą na ad res lu kasz.kon -
stan ty no wicz@um.le gio no wo.pl,
jak i oso bi ście do skrzyn ki usta -
wio nej w punk cie in for ma cyj -
nym urzę du. Od 15 ma ja 2012
do 23 ma ja 2012 spo śród 10 naj -
lep szych ha seł, SMS-a mi miesz -
kań cy wy bio rą naj lep sze ha sło.

Ła twiej sza ini cja ty wa
Zgod nie ze zno we li zo wa ną

uchwa łą, do ty czą cą ini cja ty wy
lo kal nej, za in te re so wa ne pod -
mio ty bę dą mo gły wy po ży czać
od gmi ny ko niecz ne do zre ali zo -
wa nia na rzę dzia. Ini cja ty wa lo -
kal na sta no wi no wą for mę
współ pra cy gmi ny z miesz kań -
ca mi w ce lu wspól ne go zre ali zo -
wa nia za da nia pu blicz ne go
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.
Za kres tych dzia łań jest ści śle
okre ślo ny w prze pi sach i mo że
do ty czyć np. bu do wy lub re mon -
tu dróg, ka na li za cji, sie ci wo do -
cią go wej, bu dyn ków oraz
obiek tów ar chi tek tu ry, dzia łal -
no ści cha ry ta tyw nej, edu ka cji,
oświa ty i wy cho wa nia, ochro ny
przy ro dy, po rząd ku i bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go.

Ksią żki dla Kow la
Ak cja zbiór ki pol skich ksią -

żek dla mia sta part ner skie go
Le gio no wa – Kow la na Ukra -
inie or ga ni zu je Ra da Mia sta we
współ pra cy z Bi blio te ką i Szko -
łą Pod sta wo wą nr 7. W Kow lu
dzia ła ją dwie pol skie szko ły.
Jed na z nich pra cu je w sys te mie
wie czo ro wym, uczęsz cza ją
do niej ta kże oso by do ro słe,
dru ga pla ców ka to Szko ła Ogól -
no kształ cą ca nr 10, do któ rej
uczęsz cza ją dzie ci w wie ku od
7 do 18 lat. Szko ły prze sła ły
do Le gio no wa li sty ksią żek
i ma te ria łów, któ re chcia ły by
otrzy mać, mo żna je przy no sić
za rów no do se kre ta ria tu szko ły,
jak i do Bi blio te ki. Prze ka za ne
zo sta ną Po la kom w Kow lu we
wrze śniu 2012 r. n

W SKRÓCIE
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Dro dzy Miesz kań cy
Wio sna przy nio sła nie tyl ko pięk ną po go dę i ro dzą cą się
do ży cia przy ro dę, lecz przede wszyst kim nie spo ty ka ne w hi -
sto rii na sze go mia sta suk ce sy spor to we – LTS Le gio no via
w cią gu za le d wie dwóch se zo nów wy wal czy ła z po zy cji pod -
rzęd ne go ze spo łu dru go li go we go miej sce w spor to wej eks -
tra kla sie – Plu sLi dze Ko biet, szczy pior ni ści z KPR Le gio no wo
na dwa me cze przed koń cem ko lej ki awan so wa li do I li gi.

Cie szy mnie to ogrom nie i utwier dza w prze ko na -
niu, że na kła dy na kul tu rę fi zycz ną i obiek ty spor to -
we, ta kie jak Are na Le gio no wo czy też Sta dion
Miej ski ma ją sens i bę dą przez la ta pro cen to wać nie
tyl ko na pro fe sjo nal nym szcze blu, lecz ta kże wśród
za fa scy no wa nych spor tem miesz kań ców – ki bi ców.
A jak sport to Fa ir Play. Tej je dy nej słusz nej za sa dy
ry wa li za cji uczą się w Le gio no wie na wet przed szko -
la ki – w Are nie od by ły się w mar cu za wo dy spor to -
we dla naj młod szych miesz kań ców. Aż mi ło
po pa trzeć na ry wa li zu ją ce w du chu współ pra cy ma -
lu chy, wśród nich mo gą być przy szli za wod ni cy na -
szych pierw szo li go wych ze spo łów. Spor tem ży je
Le gio no wo, spor tem ży je ca ła Pol ska. Od li cza my dni
do Mi strzostw Eu ro py EU RO 2012 i me czu otwar -
cia, w któ rym na mu ra wie Sta dio nu Na ro do we go

zmie rzą się Bia -
ło-Czer wo ni z na szy mi
go ść mi – Gre ka mi.
Po sta ra my się przy jąć
re pre zen ta cję z tra dy -
cyj ną pol ską go ścin no -
ścią, a hel leń skie
ptasz ki ćwier ka ją, że
w za mian na si miesz -
kań cy bę dą mo gli
obej rzeć wię cej niż je -
den otwar ty tre ning
za wod ni ków. Mo im
pra gnie niem jest stwo -
rze nie na Ryn ku stre fy, w któ rej za fa scy no wa ni spor -
tem miesz kań cy bę dą mo gli wspól nie ki bi co wać
swo im ulu bio nym dru ży nom.

Ale nie tyl ko spor tem ży je Le gio no wo. Trwa re -
kru ta cja do gmin nych przed szko li, po wsta ją no we
ze spo ły szkół, ro dzi ce ko lej nych sze ścio lat ków sta -
ją przed dy le ma tem – po słać po cie chę do przed -
szko la, szkol nej „ze rów ki” czy do pierw szej kla sy.
O le gio now skiej oświa cie wię cej w ar ty ku le
„Zmia ny w oświa cie”.

Ro man Smo go rzew ski
Pre zy dent Mia sta Le gio no wo n

SŁOWO OD PREZYDENTA



Szko ły w ze spo łach
We wrze śniu 2011 ro ku w Le gio no wie po dwo -

iła się licz ba gim na zjów. Trzy no we pla ców ki po -
wsta ły na Bu kow cu, Przy stan ku i Trze ciej Par ce li.
Te raz rad ni ofi cjal nie za de cy do wa li o utwo rze niu
dwóch no wych ze spo łów oraz roz sze rze niu trze -
cie go. W ze spół po łą czy ły się Szko ła Pod sta wo wa
i Gim na zjum nr 1, Szko ła Pod sta wo wa nr 2 utwo -
rzy ła wraz z Gim na zjum nr 5 i Przed szko lem nr 2
Ze spół Szkol no-Przed szkol ny nr 2. Na to miast
Gim na zjum nr 6 zo sta ło włą czo ne do ist nie ją ce go
Ze spo łu Szkol no-Przed szkol ne go im. Le gio nów
Pol skich 1914–1918.

Po łą cze nie szkół w je den ze spół umo żli wia pla -
ców kom w rów nym stop niu użyt ko wa nie szkol nej
bi blio te ki, czy tel ni, no wo cze sne go za ple cza spor -
to we go, sto łów ki, pra cow ni kom pu te ro wych, bo -
iska szkol ne go. Po łą cze nie szkół w ze spół ma ta kże
uza sad nie nie eko no micz ne, ła twiej sze sta je się za -

pew nie nie mo żli wo ści ko rzy sta nia z ba zy dy dak -
tycz nej, a ta kże za rzą dza nie per so ne lem – za rów -
no ka drą pe da go gicz ną jak i ad mi ni stra cją.

Sze ścio lat ki i co da lej
Ro dzi ce le gio now skich sze ścio lat ków po now nie

sta ją przed jed nym z trud niej szych wy bo rów w ży -
ciu. Czy po słać ma lu cha do ze rów ki czy do pierw -
szej kla sy. Do 2014 ro ku to wła śnie ro dzi ce
po dej mu ją de cy zję jak ma wy glą dać ście żka edu -
ka cyj na ich dziec ka. Le gio now skie szko ły od daw -
na przy go to wa ne są na przy ję cie ma lu chów – nie
tyl ko po sia da ją ko lo ro we sa le z przy sto so wa ny mi
do wzro stu sze ścio lat ków sto ła mi i krze seł ka mi,
lecz ta kże od po wied nie dla ma łych dzie ci to a le ty,
sa le i pla ce za baw, po mo ce dy dak tycz ne dla naj -
młod szych, przy go to wa ne do przy ję cia ma lu chów
świe tli ce oraz ka drę wy szko lo ną do pra cy z naj -
młod szy mi dzieć mi.

Zmia ny w oświa cie
Le gio now ską oświa tę od wrze śnia cze ka sze reg drob nych, ale za sad ni czych zmian. Utwo rzy li śmy no we ze spo ły szkół, trwają
konkursy na ośmiu dyrektorów szkół i przedszkoli, a godziny pracy przed szko li zo sta ną zmie nio ne zgod nie z za po trze bo wa -
niem miesz kań ców. Jeszcze w marcu rozpoczęła się se ria spo tkań in for ma cyj nych dla ro dzi ców te go rocz nych sze ścio lat ków,
po ma ga ją cych pod jąć de cy zję po mię dzy przed szko lem a szko łą.
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p Zespoły szkół mają uzasadnienie ekonomiczne, usprawniają także funkcjonowanie placówek
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Le gio now ski Lip Dub
Z oka zji 60. rocz ni cy nada nia

praw miej skich, na sze mia sto
bę dzie mia ło swo je go wła sne go
Lip Du ba. Te le dysk zo stał na gra -
ny z udzia łem miesz kań ców, lo -
kal nych spor tow ców, śro do wisk
kul tu ral nych 21 kwiet nia. Ofi -
cjal na pre mie ra od bę dzie
się 6 ma ja. Pod kła dem mu zycz -
nym jest pio sen ka „Kurs WL”,
któ ra wy gra ła kon kurs na film
o mie ście w 2010 r. n

„Psy cho lo go wie uwa ża ją, że więk szość sze ścio -
lat ków jest go to wa roz po cząć edu ka cję szkol ną
– mó wi Piotr Za dro żny, za stęp ca pre zy den ta
od po wie dzial ny za le gio now ską oświa tę – obec nie
pro gram jest tak skon stru owa ny, że dziec ko w ze -
rów ce i pierw szej kla sie szko ły pod sta wo wej prze -
ra bia prak tycz nie ten sam pro gram. Mo że to
po wo do wać znu że nie i znie chę ce nie u dzie ci 7-let -
nich, a u sze ścio lat ków wręcz prze ciw nie – po czu -
cie od kry wa nia cze goś no we go”.

W 2011 ro ku po nad set ka le gio now skich sze ścio -
lat ków za sia dła w szkol nej ła wie. Do ma ja le gio -
now skie szko ły pod sta wo we or ga ni zu ją spo tka nia
z ro dzi ca mi przy szłych pierw szo kla si stów.

Przed szko la do 1700

Do kład na ana li za go dzin od bie ra nia przed szko -
la ków wy ka za ła, że zde cy do wa na więk szość ro dzi -

ców nie po trze bu je pla có wek dzia ła ją cych do go -
dzi ny 1800. Dzie ci od bie ra ne są o 1400, 1500

oraz 1600, po go dzi nie 1700 zo sta je kil ko ro dzie ci
w ska li mia sta. Po nie waż opła ca nie pla có wek dla
garst ki chęt nych nie jest uza sad nio ne eko no micz -
nie, od wrze śnia wszyst kie miej skie przed szko la,
po dob nie jak w więk szo ści kra ju, czyn ne bę dą
do godz. 1700.

Usta wo daw ca na ło żył na gmi ny obo wią zek za -
pew nie nia opie ki przed szkol nej je dy nie przez
5 go dzin dzien nie. W Le gio no wie ro dzi ce po kry -
wa ją koszt za le d wie trzech go dzin, po zo sta ły czas
jest dar mo wy – czy li opła ca ny z bu dże tu gmi ny.
Ro dzi ce po kry wa ją za le d wie 1/4 kosz tów funk cjo -
no wa nia pla có wek, we dług sza cun ko wych da nych
tyl ko w tym ro ku za osz czę dzą oni na opła -
tach 1 mln zł.

Ta ma ra Myt kow ska n

p Legionowskie podstawówki gotowe są na przyjęcie najmłodszych uczniów

TEMAT NUMERU

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Nagroda za ortografię
Pierw sze le gio now skie Dyk tan do dla Ak tyw nych od bę dzie się 19 ma ja
o godz. 900 w Ze spo le Szkół nr 3. Ko lej ny etap 2 czerw ca o godz. 1000 w Sa li
Kon fe ren cyj nej Urzę du Mia sta Le gio no wo.

Za pi sy przyj mo wa ne są do 30 kwiet nia. Ci, któ rzy chcie li by
zmie rzyć się w or to gra ficz nych po tycz kach, mo gą już dziś spraw -
dzić swo je si ły w dyk tan dzie prób nym na stro nie www.le gio no wo.pl.
Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym tablet. n



PEC nadal miejski
Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej „Le gio no wo” nie zo sta nie
spry wa ty zo wa ne. Wni kli wa ana li za zło żo nych ofert wy ka za ła, że
kry zys do tknął ta kże bra nżę cie płow ni czą i wa run ki pro po no wa -
ne przez ofe ren tów nie speł ni ły ocze ki wań władz mia sta.

Jesz cze przed roz po czę ciem pro ce du ry Pre zy dent
po sta wił wy so kie wy ma ga nia przed ewen tu al nym part -
ne rem – oprócz do brej ce ny rów nie wa żne by ły: po -
mysł na roz wój przed się bior stwa oraz za bez pie cze nie
so cjal ne pra cow ni ków. Ener ge ty ka Ciepl na Opolsz -
czy zny S.A. nie speł ni ła żad ne go z tych wa run ków.

Co to ozna cza dla PEC -u? Fir ma znaj du je się w do -
brej kon dy cji fi nan so wej, a prze pro wa dzo ne w ostat -

nich la tach mo der ni za cje sie ci cie płow ni czej za pew nia -
ją spraw ną ob słu gę miesz kań ców. Nie zbęd ną in we sty -
cją w naj bli ższych la tach bę dzie do sto so wa nie czte rech
ko tłów wod nych do no wych prze pi sów unij nych. Sza -
cun ko wy koszt in we sty cji wy no si oko ło 27 mln zł. PEC
pla nu je po zy ska nie środ ków fi nan so wych na ten cel
po przez bu do wę na te re nie Cie płow ni no we go źró dła
ko ge ne ra cyj ne go, wy twa rza ją ce go w sko ja rze niu ener -
gie elek trycz ną i cie pło, do fi nan so wa ne go z ko rzyst nej
po życz ki z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej. Wy ma ga ne dy rek ty wa mi
unij ny mi za ku py emi sji są na ra zie od le głą i jesz cze nie -
pew ną przy szło ścią.

Ta ma ra Myt kow skan
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Po prostu kompostuj
W 2012 ro ku kon ty nu owa ny jest pro gram „Po pro stu kom po -
stuj”, w ra mach któ re go ka żdy miesz ka niec Le gio no wa, któ ry
opła ca wy wóz od pa dów w ra mach Sys te mu Go spo dar ki Od pa -
da mi oraz po sia da na te re nie gmi ny nie ru cho mość, mo że otrzy -
mać kom po stow nik do bez płat ne go uży wa nia na dział ce.

Ak cja cie szy ła się ogrom nym po wo dze niem
w 2010 ro ku, kie dy to do miesz kań ców mia sta tra -
fi ło 500 kom po stow ni ków. W tym ro ku chęt nych
sta le przy by wa, lecz re ali za to rzy ak cji obie cu ją, że
kom po stow nik znaj dzie się dla ka żde go chęt ne go.

– Wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ rzy chcie li by
bez płat nie otrzy mać kom po stow nik do użyt ko wa -
nia na wła snej dział ce pro si my o zgło sze nie się
do Ko mu nal ne go Za kła du Bu dże to we go przy ul.
Pił sud skie go 3 – mó wi Kie row nik Re fe ra tu Ochro -
ny Śro do wi ska, Ro bert Wie czo rek – wy star czy
pod pi sać umo wę i cze kać na kom po stow ni ki, któ -
re tra fią do miesz kań ców w ma ju.

Dla cze go war to kom po sto wać? Z roz ło żo nych
od pa dów zie lo nych po wsta je w peł ni eko lo gicz ny,
peł no war to ścio wy na wóz, któ ry mo żna wy ko rzy -
stać na swo jej dział ce. Oszczę dza to czas, pie nią -
dze i do te go nie wy ma ga wie le pra cy.

Anna Szwarczewska n

Dokąd po zdrowie
Jak co ro ku Le gio no wo pro po nu je miesz kań com sze reg za dań
zdro wot nych i pro fi lak tycz nych. W tym ro ku za da nia z za kre su
Miej skie go Pro gra mu Pro mo cji Zdro wia re ali zo wać bę dą
ośrod ki zdro wia i ga bi ne ty z te re nu po wia tu le gio now skie go.

Pro gram przy go to wu ją cy ro dzi ców na przy ję cie
dziec ka, czy li „szko łę ro dze nia” pro wa dzi Szko ła
Ro dze nia „Ta ti-Ma mi”. Nie mow lę ta do 1 ro ku ży -
cia dia gno zu je i re ha bi li tu je pa ni Pa try cja Gier -
czyń ska w przy chod ni „Zdro wie”. W ra mach
pro gra mu „W zdro wym cie le zdro wy duch”, ba da -
nia pro fi lak tycz ne dla dzie ci w wie ku od 9 mie sią -
ca ży cia do 6 lat prze pro wa dzi Ze spół Opie ki
Zdro wot nej „Legionowo”, na to miast w ra mach te -
go sa me go pro gra mu szcze pie nia prze ciw ko pneu -
mo ko kom dla dzie ci w wie ku od 2 do 5 ro ku ży cia
zre ali zu je Przy chod nia „Zdro wie”. W Ma zo wiec -
kim Szpi ta lu On ko lo gicz nym w Wie li sze wie re ali -
zo wa ny bę dzie pro gram wcze sne go wy kry wa nia
i pro fi lak ty ki ra ka pier si wśród le gio no wia nek po -
wy żej 25 ro ku ży cia oraz pro gram pro fi lak ty ki

i wcze sne go wy kry wa nia no wo two rów je li ta gru be -
go dla miesz kań ców mia sta po wy żej 40 ro ku ży cia.
Na bez płat ne szcze pie nia prze ciw gry pie dla miesz -
kań ców po wy żej 60 ro ku ży cia za pro si Nie pu blicz -
ny Za kład Opie ki Zdro wot nej „Legio-MED”.

Do dat ko wych in for ma cji o wszyst kich za da -
niach udzie la Wy dział Zdro wia Pu blicz ne go
i Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia sta pod nu me -
rem te le fo nu 22 766 40 90.

Tamara Mytkowska n

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

p Miasto opłaca m.in. profilaktyczne badania dla maluchów
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Kalendarz wybranych imprez i wydarzeń

Cykl Cykl spotkań w szkołach
z gwiazdami futbolu:
kwiecień/maj

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

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

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

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

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

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

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

Fish&Greek Fish&Greek zawody w grillowaniu
z motywem kuchni greckiej:
23 czerwca, godz. 1700,
park im. NSZZ Solidarność
przy Ratuszu n

Konkurs Konkurs na hasło powitalne dla
reprezentacji Grecji; szczegóły
na www.legionowo.pl:
kwiecień/maj

EURO 2012



Na te re nie po wia tu le gio now skie go znaj du je się
jed no z 13 cen trów po by to wo-tre nin go wych dla re -
pre zen ta cji bio rą cych udział w Mi strzo stwach. Dru -
ży na miesz kać bę dzie w Ja chran ce, prze miesz cza nie
się po mię dzy ho te lem a le gio now skim czy tez war -
szaw skim sta dio nem mo że spo wo do wać utrud nie -
nia w ru chu. Wzmo żo ny ruch ki bi ców ja dą cych

do War sza wy na me cze ta kże do dat ko wo za blo ku -
je i tak już za kor ko wa ny od ci nek dro gi kra jo wej 61
pro wa dzą cy od Ze grza do wia duk tu w Le gio no wie.

Pił ka rze grec cy bę dą tre no wać na Sta dio nie Miej -
skim przy ul. Par ko wej. Pla no wa ne są dwa otwar te
dla ki bi ców tre nin gi – 5 i 9 czerw ca. Le gio now ski Sta -
dion zo sta nie prze ka za ny na wy łącz ność UEFA już 28

EURO-utrudnienia
W cza sie wiel kie go świę ta pił ki no żnej ja kim jest EU RO 2012, nie obej dzie się bez utrud nień w ru chu dro go wym. W Le gio no -
wie nie tyl ko tre no wać bę dzie Re pre zen ta cja Gre cji, na te re nie CSP znaj dzie się Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia. To po wód
do du my dla mia sta i pew ne utrud nie nia dla miesz kań ców.
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Ćwierćfinały Półfinał Finał

1 lipca – Kijów

27 czerwca – Donieck

28 czerwca – Warszawa

A

21 czerwca – Warszawa

1A

B 2B

23 czerwca – Donieck

C 1C

D 2D

22 czerwca – Gdańsk

B 1B

A 2A

24 czerwca  – Kijów

D 1D

C 2C

p Tabela drogi do finału EURO 2012



ma ja i do dys po zy cji Gre ków po zo sta nie do 2 lip ca,
chy ba, że re pre zen ta cja Gre cji wcze śniej za koń czy
udział w mi strzo stwach. W cza sie po by tu pił kar skiej
re pre zen ta cji Gre cji w Le gio no wie mo żna spo dzie -
wać się cza so wych utrud nień w ru chu po jaz dów
w oko li cach Sta dio nu Miej skie go, głów nie na od cin -
kach ulic Par ko wej i Ja na III So bie skie go. Wzmo żo -
ny ruch prze wi dy wa ny jest zwłasz cza w dniach
otwar tych tre nin gów, któ re od bę dą się o godz. 1700.

Le gio now skie Cen trum Szko le nia Po li cji
na czas EU RO 2012 bę dzie peł ni ło funk cję Po li -
cyj ne go Cen trum Do wo dze nia. Ten no wo cze sny,
wy re mon to wa ny obiekt, o po wierzch ni oko -
ło 1200m2 jest zde cy do wa nym ba zą or ga ni za cyj -
no-lo gi stycz ną Mi strzostw. Już od 15 ma ja
Cen trum bę dzie w peł nej go to wo ści. W Le gio no -
wie bę dzie pra co wa ło 21 ofi ce rów łącz ni ko wych

z kil ku na stu kra jów eu ro pej skich. Po nad to, od 15
ma ja do 15 lip ca, na ka żdej zmia nie bę dzie pra co -
wa ło oko ło 100 po li cjan tów z ca łej Pol ski i spo za
kra ju, co ozna cza, że ka żdej do by w Po li cyj nym
Cen trum Do wo dze nia słu żbę bę dzie peł nić 400
funk cjo na riu szy. W CSP bę dą ta kże za kwa te ro wa -
ni po li cjan ci, któ rzy zo sta li skie ro wa ni do pra cy
pod czas EU RO 2012. Miesz kań cy Le gio no wa mu -
szą na okres dwóch mie się cy przy zwy cza ić się
do wi do ku funk cjo na riu szy oraz do utrud nień
w po sta ci kon wo jów, zor ga ni zo wa nych prze jaz dów
Po li cji, dźwię ku sy gna łów alar mo wych.

O wszyst kich utrud nie niach dla miesz kań ców,
zwią za nych z EU RO 2012, bę dzie my na bie żą co
in for mo wać na stro nie in ter ne to wej Urzę du Mia -
sta oraz na na szym pro fi lu na Fa ce bo ok'u.

Dorota Staśkiewicz n
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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

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 A
Zespół pkt M W R P Br+ Br– +/–
Polska
Grecja
Rosja

Czechy

Grupa B
Zespół pkt M W R P Br+ Br– +/–

Holandia
Dania
Niemcy

Portugalia

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

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

Grupa C
Zespół pkt M W R P Br+ Br– +/–

Hiszpania
Włochy
Irlandia

Chorwacja

Grupa D
Zespół pkt M W R P Br+ Br– +/–

Ukraina
Szwecja
Francja
Anglia
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Wio sną 2014 ro ku na osie dlu Ko złów ka za miesz ka 40 po -
trze bu ją cych ro dzin. Roz po czę ła się bu do wa trze cie go bu dyn -
ku so cjal ne go na tym osie dlu.

Po wierzch nia cał ko wi ta bu dyn ku to 2357,2 m2,
ku ba tu ra 8745 m3. Wraz z bu dyn kiem po wsta nie
dro ga z kost ki bru ko wej, chod ni ki, par kin gi dla sa -
mo cho dów. Wy ko na na zo sta nie ta kże ka na li za cja
desz czo wa, zbu do wa ne oświe tle nie, wy ko na ne
ekra ny aku stycz ne. In we sty cja war ta jest 4,2 mln zł.

Zgod nie z po li ty ką miesz ka nio wą gmi ny, nowe
miesz ka nia w no wym bu dow nic twie so cjal nym
przy zna wa ne są ro dzi nom już miesz ka ją cym w za -
so bach mia sta, któ re są wie lo dziet ne, ma ją du że
za gęsz cze nie w lo ka lu, re gu lar nie opła ca ją czynsz
i nie de mo lu ją lo ka li.

Oprócz bu dyn ków so cjal nych, mia sto bu du je ta -
kże blo ki z prze zna cze niem na sprze daż po kon -
ku ren cyj nych ce nach. Dwa ta kie bu dyn ki po wsta ły
na Bu kow cu, je den na Osie dlu Mło dych.

Tamara Mytkowska n

Nowe mieszkania na Kozłówce

Po ło żo ny w po bli żu Are ny Sta dion zy skał już
mu ra wę, ogro dze nie, prze bu do wa ne szat nie, do -
dat ko we miej sca par kin go we na ul. Ostro bram -
skiej – te raz nad szedł czas na ostat ni etap prac
– mo der ni za cję żu żlo wej bie żni.

– Na resz cie Le gio no wo do cze ka się bie żni
z praw dzi we go zda rze nia – mó wi za do wo lo ny Jan
Ska kluk, pre zes Klu bu Bie ga cza „Pi mar” Le gio -
no wo – już daw no ape lo wa łem do władz mia sta
o stwo rze nie od po wied nich wa run ków dla osób
upra wia ją cych lek ko atle ty kę.

A bę dzie się czym po chwa lić – wy mie nio na zo sta -
ła już pod bu do wa, wkrót ce zo sta nie po ło żo ny as falt,
a na koń cu po ja wi się od por na na zmien ne wa run ki
at mos fe rycz ne i trwa ła na wierzch nia kau czu ko wa,
któ rej nie po wsty dzi ły by się świa to we obiek ty lek ko -
atle tycz ne. Obiekt bę dzie skła dał się z czte rech to -
rów o dłu go ści 400 m z sze ścio to ro wym od cin kiem
pro stym 110 m. Koszt prze bu do wy to 1 221 000 zł.

Tamara Mytkowska n

Sportowe miasto
Le gio no wo spor tem ży je. Nie tyl ko za spra wą suk ce sów le gio now skich ze spo łów, lecz ta kże z po wo du wie lu in we sty cji, od lat
pro wa dzo nych na te re nie mia sta. Po przy szkol nych bo iskach, ogól no do stęp nych pla cach, „Or li kach” i Are nie nad szedł czas
Sta dio nu Miej skie go, a kon kret nie znaj du ją cej się na nim bie żni.

p Bieżnia będzie miała nowoczesną i wytrzymałą nawierzchnię

p W nowym budynku zamieszka 40 rodzin

INWESTYCJE



„Li kwi du ją bi blio te kę dla dzie ci” – za wrza ło w Le gio no wie
po uchwa le niu przez Ra dę Mia sta zmian or ga ni za cyj nych w tej
pla ców ce. Po nie waż naj gło śniej pro te stu ją ci, któ rzy nie za -
po zna li się ze zmia na mi, nie wie dzą oni że za rów no księ go -
zbiór jak i ką cik dla naj młod szych po zo sta ną bez zmian.

We wspól ną ko mór kę po łą czą się dwa od dzia ły
– Wy po ży czal nia dla Do ro słych oraz Od dział dla
Dzie ci i Mło dzie ży. Zmia na ta uspraw ni or ga ni za cję
pra cy Bi blio te ki oraz ob słu gi jej czy tel ni ków, po nad -
to po zwo li na ro dzin ne ko rzy sta nie z pla ców ki ta kże
w so bo ty, kie dy wy po ży czal nia dla do ro słych by ła za -
mknię ta. Dzię ki drob nym zmia nom we wnątrz bu dyn -
ku, miej sce na księ go zbiór dla do ro słych po więk szy
się, bez stra ty dla naj młod szych czy tel ni ków.

Ofer ta le gio now skiej Bi blio te ki dla naj młod -
szych jest nie zwy kle sze ro ka – na dzie ci cze ka ko -
lo ro wo urzą dzo ny ką cik, w któ rym nie tyl ko
mo żna obej rzeć ksią żki, lecz ta kże po ba wić się
i od po cząć na wy god nych po dusz kach. Jest to ulu -
bio ne miej sce le gio now skich przed szko la ków
i uczest ni ków Tę czo we go Klu bi ku Ma łe go Czy tel -
ni ka. Po nie waż czy tel ni ka na le ży edu ko wać od naj -
młod szych lat, Bi blio te ka re gu lar nie od wie dza
miej ski żło bek, a przed szko la ki uczęsz cza ją na or -
ga ni zo wa ne w pla ców ce przed sta wie nia i spek ta -
kle. Naj młod si miesz kań cy tłum nie zgła sza ją pra ce
na or ga ni zo wa ne kon kur sy – na kon kurs „Ma lo -

wa ne ry my” wpły nę ło aż 935 prac. Z oka zji Świa -
to we go Dnia Plu szo we go Mi sia Miej ska i Po wia -
to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Le gio no wie za pro si ła
do za baw dzie ci oraz ich plu szo we mi sie. Spo tka -
nie re ali zo wa ne by ło w ra mach Ro dzin nych So bót
w Bi blio te ce, któ re od by wa ją się w pla ców ce
od dwóch lat. Ofer tę dla naj młod szych uzu peł nia -
ją od by wa ją ce się w cza sie fe rii warsz ta ty li te rac -
kie dla dzie ci, uro czy ste ob cho dy uro dzin
An der se na i wie le in nych za jęć.

Oczy wi ście po po łą cze niu pla có wek ofer ta dla
naj młod szych na dal bę dzie się roz wi jać, po dob nie
jak skie ro wa ny do nich ko lo ro wy księ go zbiór.

Tamara Mytkowska n

Biblioteka małego człowieka

Ksią żka jest efek tem 20 lat ba -
dań i po szu ki wań, jest rów nież
ósmą pu bli ka cją Au to ra, któ ry
wy ko rzy stał w niej pry wat ne
zbio ry zdjęć, wy wia dy i in for ma -
cje po cho dzą ce z ar chi wal nych
do ku men tów oraz wie le ar ty ku -
łów pra so wych a ta kże źró dła ro -
syj skie. W „Prze wod ni ku”
znaj du ją się pro po zy cje tras spa -
ce ro wych na te re nie po wia tu, rys
hi sto rycz ny naj cie kaw szych
miejsc – czę sto za po mnia nych
bądź nie do ce nia nych przez
miesz kań ców. Au tor zwró cił
uwa gę na re lik ty cmen ta rzy
(ewan ge lic kich, pra wo sław ne go,

ży dow skie go), cha rak te ry stycz ną
za bu do wę ko sza ro wą, po zo sta ło -
ści ro syj skich for ty fi ka cji, miej sca
walk i eg ze ku cji.

Dr Szcze pań ski pod kre śla, że
ce lem prze wod ni ka jest wska za -
nie cech wy ró żnia ją cych po wiat
le gio now ski spo śród in nych jed -
no stek ad mi ni stra cyj nych na
Ma zow szu. Pu bli ka cja ma po -
móc w in te gra cji miesz kań ców,
bu do wa niu po czu cia to żsa mo -
ści, wska za niu wspól nych cech
po wia tu przy jed no cze snym
zwró ce niu uwa gi na nie zwy kle
cie ka we hi sto rie wią żą ce się
z po szcze gól ny mi miej sco wo -

ścia mi. Na koń cu pu bli ka cji
znaj du ją się ad re sy go spo darstw
agro tu ry stycz nych oraz wy kaz
im prez kul tu ral nych.

Dorota Staśkiewicz n

Subiektywna wycieczka po Legionowie
„Po wiat le gio now ski – prze wod nik su biek tyw ny” to naj now sza ksią żka au tor stwa
dy rek to ra Mu zeum Hi sto rycz ne go w Le gio no wie – Jac ka Szcze pań skie go.
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Na rowery do Areny
14 kwiet nia ru szył II se zon wy po ży czal -
ni ro we rów w Are nie Le gio no wo.
Na mi ło śni ków ak tyw nej tu ry sty ki cze -
ka ta kże punkt in for ma cji tu ry stycz nej.

Ro we ry re zer wo wać mo żna
po przez stro nę www.ak tyw ne le -
gio no wo.pl i ode bać w Are nie
Le gio no wo w ka żdy week end
w go dzi nach 900–2000. Od 2 lip ca

do 31 sierp nia wy po ży czal nia
bę dzie otwar ta przez ca ły ty -
dzień w go dzi nach 900–2000,
a do dat ko wo ro we ry bę dzie mo -
żna wy po ży czyć w trzech in nych
punk tach ob słu gi ro we rzy sty
zlo ka li zo wa nych w gmi nach:
Nie po ręt (dzi ka pla ża), Wie li -
szew (ha la spor to wa) oraz No -
wy Dwór Ma zo wiec ki (oko li ce
dwor ca PKP).

W tym ro ku zre zy gno wa no
z po bie ra nia kau cji za ro we ry, za -
miast te go po oka za niu do ku men -
tu to żsa mo ści pod pi su je się
umo wę. W Are nie cze ka 50 spe -
cjal nie ozna ko wa nych ro we rów,
jest ta kże mo żli wość wy po ży cze nia
ka sków za rów no dla do ro słych jak
i dla dzie ci oraz za mon to wa nia
do ro we rów fo te li ków dzie cię cych.

Joanna Trusiak, MOSiR Legionowo n

Legionowo gra FAIR
Fa ir Play to za sa da obo wią zu ją ca nie tyl ko na spor to wych
bo iskach. W Le gio no wie w ży ciu co dzien nym pro mu ją ją
ucznio wie a na wet przed szko la ki.

W Dzień Wio sny ucznio wie Ze spo łu Szkół nr 3
w Le gio no wie świę to wa li Mię dzy na ro do wy Dzień
Wal ki z Dys kry mi na cją Ra so wą. Z tej oka zji zor -
ga ni zo wa li prze marsz uli ca mi mia sta po łą czo ny
z hap pe nin giem pro pa gu ją cym za sa dę Fa ir Play
w spo rcie i w ży ciu co dzien nym. Ucznio wie prze -
ka za li ró wie śni kom ideę współ pra cy oraz gry ze -
spo ło wej opar tej na rów nych za sa dach,
gwa ran tu ją cej uczci wość za rów no wo bec dru gie go
czło wie ka, jak rów nież sie bie sa me go.

Ty dzień póź niej dzie ci z le gio now skich Przed -
szko li Miej skich zor ga ni zo wa ły w Are nie Le gio no -

wo Przed szkol ny Dzień Fa ir Play. Dzie ci w przy ja -
ciel skiej ry wa li za cji i wspól nej za ba wie zdo by wa ły
ko lej ne pun ty, a obo wią zu ją cą za sa dą by ła oczy wi -
ście współ pra ca i gra ze spo ło wa. Ka ż de przed szko -
le otrzy ma ło „zło ty” pu char, a ka żdy ma ły
uczest nik – me dal.

Tamara Mytkowska n

Man da ty za ku py
Po la tach kam pa nii in for ma cyj nych
nad szedł czas na eg ze kwo wa nie obo -
wią zu ją ce go pra wa.

Straż Miej ska oprócz ostrze żeń
za czę ła wy sta wiać man da ty za nie -
sprzą ta nie psich od cho dów. Po -
nie waż naj częst sze wy stęp ki ma ją
miej sce ra no, stra żni cy na le ni -
wych wła ści cie li czy ha ją o świ cie.

Ka żdy wie, że po sia da nie czwo -
ro no ga to sa me ko rzy ści – to wa -
rzy stwo w sa mot ne dni, wier ny
przy ja ciel na ca łe ży cie. Nie wie lu
pa mię ta, że to ta kże obo wiąz ki
– oprócz tych oczy wi stych, ta kich
jak kar mie nie czy cze sa nie – ta kże
sprzą ta nie po zo sta wio nych na spa -
ce rze „min”. A ta kie ga pio stwo

mo że być kosz tow ne – za nie po -
sprzą ta nie po psie gro zi man dat
w wy so ko ści do 500 zło tych.

Zgod nie z uchwa lo nym przez
Ra dę Mia sta Re gu la mi nem
Utrzy ma nia Czy sto ści i Po rząd ku
Na Te re nie Gmi ny Le gio no wo,
do obo wiąz ków osób utrzy mu ją -
cych zwie rzę ta do mo we,
a w szcze gól no ści psy, na le żą:
(...) po sia da nie ło pat ki i to reb ki
do zbie ra nia od cho dów zwie rząt
oraz usu wa nie za nie czysz czeń po -
zo sta wio nych przez psy.

– Oczy wi ste jest, że nie po zwa la -
my zwie rza kom za ła twiać po trzeb
w do mu – mó wi rad na Mał go rza ta
Lu zak – ale co z po dwór kiem,
na któ rym spa ce ru je my, ba wią się
na sze dzie ci – tam też ocze ku je my,

że bę dzie czy sto. Tyl ko zza dba niem
o to ma my już pro blem. Dla wspól -
ne go do bra nie mo że my to le ro wać
za nie czysz cza nia traw ni ków.

Ope ra tor mo ni to rin gu ob ser -
wu je wy ty po wa ny wcze śniej te -
ren, w po bli żu któ re go stoi
nie ozna ko wa ny pa trol. Je że li
ope ra tor za uwa ży wła ści cie la,
któ ry nie sprząt nął po swo im
psie – stra żni cy na tych miast in -
ter we niu ją. Funk cjo na riu sze nie
tyl ko wy sta wia ją man da ty, ale też
po ucza ją i przy po mi na ją o obo -
wią zu ją cych prze pi sach. Wy star -
czy zwy kła to reb ka fo lio wa lub
pa pie ro wa, od pa dy wy rzu cić mo -
żna do ka żde go ko sza lub po -
jem ni ka na śmie ci.

Ta ma ra Myt kow ska n

12

p Od najmłodszych lat obowiązuje zasada fair play

WIEŚCI Z MIASTA



13

ROZMOWA

– Sio stro, skąd po mysł na otwar cie pla ców ki dla
naj młod szych?

– Na sze zgro ma dze nie ma wie lo let nie do świad -
cze nie w pro wa dze niu szkół i przed szko li we Wło -
szech. Ja sa ma mam wy kształ ce nie pe da go gicz ne,
więc ta myśl cho dzi ła po mo jej gło wie od ja kie goś
cza su. Zaw sze bra ko wa ło jed nak cza su i pie nię dzy.
W Wiel ka noc pod ję łam jed nak de cy zję – ru sza my
we wrze śniu. Im pul sem by ły do bie ga ją ce do mnie
in for ma cje o za po trze bo wa niu na miej sca, szcze -
gól nie dla dzie ci 2,5-let nich.

– W ja kim wie ku i ile dzie ci przyj mie przed -
szko le w tym ro ku?

– Bę dzie my pro wa dzić opie kę nad dzieć mi od 2,5
ro ku do 5 lat. Wie my, że pra cu ją cym ro dzi com cza -
sem cię żko jest zna leźć opie kę nad tak ma ły mi
dzieć mi, więc my po sta ra my się im ją za pew nić. Ma -
my du żo miej sca, w tym ro ku przyj mie my dwie gru -
py – oko ło 50 dzie ci. My ślę ta kże o uru cho mie niu
w przy szło ści gru py dla ma lusz ków – mi niżłob ka.

– Czy przed szko le bę dzie otwar te dłu żej niż
gmin ne?

– Bę dzie my pra co wać w go dzi nach 700–1700.
Pro wa dze nie przed szko la nie zwal nia nas z obo -

wiąz ków ja kie na kła da na nas ży cie za kon ne,
wspól no to we. Je że li bę dzie za po trze bo wa nie
na wy dłu że nie go dzin do 1800 za sta no wi my się
nad ta ką mo żli wo ścią.

– Czy to bę dzie ty po wo ka to lic ka pla ców ka?
– Pra gnie my pro mo wać chrze ści jań ski sys tem

war to ści, lecz za miast na ucza nia tra dy cyj ne go ka -
te chi zmu, pra gnie my wy cho wy wać dzie ci w du chu
mi ło ści Bo żej. Ka żde mu dziec ku za pew ni my sza -
cu nek dla je go god no ści i re spek to wa nie je go to -
żsa mo ści. Ofe ru je my sze reg za jęć do dat ko wych
– na ukę ję zy ka an giel skie go i wło skie go, za ję cia
ryt micz ne, pla stycz ne, gim na sty ka ko rek cyj na, lo -
go pe da, przed szko le bę dzie pod opie ką psy cho lo -
gicz no - pe da go gicz ną. Do dys po zy cji ma lu chów
bę dzie no wo cze sny plac za baw. Oczy wi ście bę dzie -
my mieć też za ję cia z re li gii.

– Po zo sta je tyl ko za py tać – kie dy za pi sy?
– Za pi sy bę dzie my pro wa dzić do czerw ca.

Od 15 czerw ca do 14 lip ca ro dzi ce bę dą mo gli od -
wie dzić na sze przed szko le, za po znać się z sa la mi
pod czas otwar tych drzwi.

– Dzię ku ję za roz mo wę
Dorota Staśkiewicz n

Przedszkole pełne miłości
Zgro ma dze nie Sióstr Ur szu la nek Nie po ka la nej Ma ryi Pan ny z Gan di no od lat pro wa dzi we Wło szech szko ły i przed szko la. Już
we wrze śniu ru sza pierw sze w Le gio no wie nie pu blicz ne przed szko le pro wa dzo ne przez sio stry. O wa run kach dla dzie ci, mi sji
pla ców ki oraz pla nach na przy szłość roz ma wia my z Sio strą Lau rą Bo schi.

p Przestronne sale przedszkola już we wrześniu przyjmą pierwszych wychowanków



Lecz siat kar ki to nie je dy ne mi strzy nie mi nio -
nych ty go dni – do pierw szej li gi w pięk nym sty lu
awan so wa li pa no wie z KPR Le gio no wo.

Za wod nicz ki Sió dem ki Le gio no vii Le gio no wo
w fi na le play off o mi strzo stwo I li gi z Pie co bio ga -
zem Mu ro wa na Go śli na (15 kwiet nia) wy wal czy ły
za słu żo ne zwy cię stwo do Eks tra kla sy. „Lal ki” po -
ko na ły prze ciw nicz ki w trzech se tach 3:0. To do -
sko na ły wy nik i pod su mo wa nie ca łe go se zo nu,
w któ rym le gio no wian ki prze gra ły za le d wie jed no
spo tka nie.

Kie dy wszy scy ki bi ce świę to wa li zwy cię stwo
dziew czyn, do tar ła do nas ko lej na do sko na ła wia -
do mość – za wod ni cy Klu bu Pił ki Ręcz nej Le gio -
no wo, po ko nu jąc na wy jeź dzie dru gi ze spół
Po li tech ni ki Ra dom, za pew ni li so bie awans
do pierw szej li gi na dwie ko lej ki przed koń cem
roz gry wek. Szczy pior ni ści po ko na li prze ciw ni -
ków 32:20 (18:7).

Tamara Mytkowska n

Le gio now ska pił ka na spor to wej ma pie kra ju

Sportowe sukcesy
Tyl ko dwa la ta za ję ło le gio now skim siat kar kom awan so wa nie z koń ca 2 li gi do Plu sLi gi. Le gio no wo ni gdy nie mia ło dru ży ny
gra ją cej na tym po zio mie w grach ze spo ło wych, je ste śmy też je dy nym mia stem na Ma zow szu, mo gą cym po chwa lić się żeń -
skim siat kar skim ze spo łem w naj wy ższej kla sie roz gryw ko wej.
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p Zaledwie dwa sezony zajęło LTS Legionovii dojście na szczyt fot. Daniel Kucharski

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

SPORT



Le gio no wo sta je się ba zą wy pa do wą dla ro we ro wych ma ra -
toń czy ków. Już po raz trze ci go ścił w Le gio no wie, a po raz
pierw szy roz po czął się w na szym mie ście Po land Bi ke Ma ra -
thon. Pierw szy etap czwar te go se zo nu cy klu wy ści gów na ro -
we rach gór skich dla ama to rów odbył się na Bu kow cu.

Na star cie po ja wi ło się po nad pół ty sią ca ro we -
rów. Ra zem z ama to ra mi wy star to wa ła mło dzie -
żo wa wi ce mi strzy ni świa ta w ko lar stwie gór skim
Pau la Go ryc ka i zna na ak tor ka Jo an na Ja bł czyń -
ska, któ ra za sko czo na by ła trud no ścią tra sy – Nie
spo dzie wa łam się tak trud nej i cie ka wej tra sy – po -
wie dzia ła na me cie – Wy da wa ło mi się, że przyj -
dzie się zmie rzyć z dość pro stym te re nem, ale
je stem po twor nie wy czer pa na i nie sa mo wi cie za -
do wo lo na. Or ga ni za to rzy zna leź li w Le gio no wie
tech nicz ną tra sę, któ ra ostro da je w kość, ale jed -
no cze śnie po zwa la na czer pa nie ogrom nej ra do ści
z jaz dy na ro we rze.

Pod czas im pre zy po ja wi li się ta kże me da li sta
igrzysk olim pij skich i mi strzostw świa ta, wie lo krot -
ny zwy cięz ca Wy ści gu Po ko ju Ry szard Szur kow ski,
by li świet ni szo sow cy Le cho sław Mi cha lak i Ja ro -
sław Choj nac ki oraz An drzej Pią tek, wy cho waw ca

wi ce mi strzy ni olim pij skiej i mi strzy ni świa ta Mai
Włosz czow skiej.

Na tra sie Max (47 km) naj szyb szy oka zał się Ra -
do sław Rę ka wek. Na dy stan sie Mini (24 km) zwy -
cię żył Mi chał Ko strze wa.

Tamara Mytkowska n

Rowerowe miasto

Futbol na stolikach
W pił kę no żną mo żna grać na bo iskach, par kie tach sal, a na -
wet ak tyw nie kibicować przed te le wi zo rem. Miesz kań cy Le gio -
no wa lu bią grać na sto łach. Po ka za li to 25 mar ca w Are nie,
pod czas I Wiel kie go Otwar te go Tur nie ju Fut bo lu Sto ło we go.

Do ry wa li za cji sta nę ło 75 dru żyn w trzech ka te -
go riach: open (33 ze spo ły), do lat 16 (16 ze spo łów)
oraz ro dzin nej (26 ze spo łów). Tur niej oprócz oka -
zji do wspól nej za ba wy, przy po mniał ta kże, że już
w czerw cu na pol skich sta dio nach ro ze gra się naj -
więk sza im pre za spor to wa Eu ro py – EU RO 2012.
Le gio no wo bę dzie mia ło w niej swój udział, gosz -
cząc Re pre zen ta cję Gre cji.

Gre cy co praw da na sto li kach nie za gra li, jed -
nak miesz kań cy wy ka za li się ogrom ną kre atyw no -
ścią w wy my śla niu nazw dla swo ich dru żyn
– przy sto łach zmie rzy ły się „Sza lo ne Jo gur ty”,
„Emo cje jak na grzy bach”, „Ogór ki Zdzi sła wa”,
„Sza lo ne Ko ko sy” a na wet „Kasz pi row ski Te am”.

– Kre atyw ność na szych miesz kań ców nie zna
gra nic – po wie dział po tur nie ju pre zy dent Ro man
Smo go rzew ski – My ślę, że w przy szłym ro ku bę -
dzie my mu sie li po my śleć o do dat ko wej ka te go rii
– na naj lep szą na zwę dla dru ży ny.

Dru ży ny któ re za ję ły pierw sze miej sce w swo ich
ka te go riach otrzy ma ły sto ły do gry w pił ka rzy ki.
Je den ze staw do gry zo stał roz lo so wa ny wśród
obec nych w Are nie.

Łukasz Konstantynowicz n
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p Piłka nożna na stolikach, a czerwcu na stadionie

p Poland Bike także dla najmłodszych

SPORT
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