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SŁOWO OD PREZYDENTA
Mamy piłkę. Mamy Grecję – pod takim hasłem
rozpoczęliśmy luty. Po kilku miesiącach milczenia
w końcu możemy oficjalnie opowiedzieć o zakulisowych działaniach mających zachęcić drużyny
grające w mistrzostwach EURO 2012 do trenowania na naszym stadionie. A działań tych, pomimo oficjalnego milczenia, do którego
zobligowała nas UEFA, było wiele.
Teraz mogę powiedzieć, że Legionowo odwiedzili
przedstawiciele 9 drużyn. Anglikom bardzo się u nas
podobało, jednak pole golfowe w Rajszewie okazało
się zbyt odległe. Duńczycy i Rosjanie bardzo chcieli
u nas trenować, ubiegła ich jednak Grecja – obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Nasze miasto osiągnęło sukces – pokonaliśmy 150 konkurentów
i jako jedno z 13 miast w Polsce – zostaliśmy oficjalnym centrum pobytowym reprezentacji. Niewątpliwie duża w tym zasługa Hotelu Warszawianka – lecz
mieści się on na terenie naszego powiatu, więc możemy spokojnie powiedzieć „powiat legionowski górą”! Nie chcemy zamieniać Legionowa w Ateny, ale
zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące serię wydarzeń – sportowych i kulturalnych, z Grecją i piłką nożną w tle. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy
włączą się we wspólne kibicowanie i godnie ugoszczą
naszych piłkarskich gości.

Psy tylko z chipem
SPIS TREŚCI

W wyniku zmian w ustawie o ochronie zwierząt wkrótce każdy pies będzie musiał być oznakowany tak, żeby można było zidentyfikować jego
opiekuna. Gmina Legionowo zaangażowała pozostałe gminy powiatu legionowskiego w akcję
chipowania zwierząt. Dzięki chipom Straż Miejska będzie mogła nakładać mandaty i skutecznie
wymagać od właścicieli, by wypełniali swoje obowiązki. Akcja ma zostać rozłożona na 3 lata, jej
koszt to 50 tys. zł rocznie. W Legionowie zachipowanych jest na razie tylko 250 zwierząt. n
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Oprócz Grecji,
luty mija nam
pod hasłem Szwajcarii, a dokładnie
szwajcarskich funduszy w kwocie ponad 30 mln zł,
które staramy się
pozyskać.. Wszyscy
wiemy, że projekt
Centrum Komunikacyjnego z dworcem, parkingiem
wielopoziomowym oraz drogą dojazdową jest jednym z najważniejszych projektów w historii Legionowa. Szwajcarzy po raz kolejny odwiedzili nasze
miasto, przesłaliśmy do biura programu projekt
z naniesionymi zmianami, o które prosili mieszkańcy podczas konsultacji, teraz pozostaje nam tylko
zacisnąć kciuki i czekać na pozytywną decyzję. Tylko urzędnicy trzymać kciuków nie mogą – nadal intensywnie pracują nad kolejnymi projektami,
w końcu podwójne wyróżnienie wicelidera pozyskiwania funduszy, jakie przyznał nam Marszałek Województwa Mazowieckiego, zobowiązuje. Ale
o tym w temacie numeru.

Roman Smogorzewski,
Prezydent Miasta Legionowo n

W SKRÓCIE
Znowelizowana
ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków nakłada na odbiorców
obowiązek montażu wodomierzy
lub przepływomierzy. W związku
z tym legionowscy radni przyjęli
uchwałę, nakazującą indywidualnym odbiorcom montaż tych
urządzeń w ciągu najbliższych
12 miesięcy – zmiana dotyczy
1,5 tys. rodzin rozliczających się
ryczałtowo. Z badań prowadzonych przez PW-K wynika, że
3 m3 przypadające na osobę
w rozliczeniu ryczałtowym są
niejednokrotnie przekraczane,
a zużycie wody bywa nawet dwa
razy większe.

Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej otrzymali nowoczesny
wóz marki MAN, którego zakup
został współfinansowany ze środków zewnętrznych. Z ponad 785 tysięcy zł całkowitego kosztu zakupu
nowego wozu, ponad 196 tys. zł pochodzi z dofinansowania w formie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, na ponad 431 tys. została zaciągnięta pożyczka w tymże funduszu, 10 tys.
przekazał Marszałek Województwa
Mazowieckiego, natomiast resztę
sfinansowało miasto. Był to największy w historii prezent świąteczny, jaki otrzymali legionowscy
strażacy.

Legionowo stara się docierać
do mieszkańców wszelkimi możliwymi kanałami. Oprócz Biuletynu
Moje Legionowo, strony internetowej, plakatów, ulotek i billboardów,
miasto działa na portalach społecznościowych. Na najpopularniejszym portalu Facebook wiadomości
o tym, co dzieje się w Legionowie
śledzić można na fanpage'ach
Urząd Miasta Legionowo, MOSiR,
Arena Legionowo, Aktywne Legionowo, MOK Legionowo,
a od niedawna także Rzecznik Prasowy UM Legionowo. Legionowo
„ćwierka” także na Twitterze. n
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TEMAT NUMERU

Jak zostać liderem?
Początek roku przyniósł dobre wiadomości dla Legionowa – miasto zostało podwójnym wiceliderem
pozyskiwania środków unijnych na Mazowszu, otrzymało wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy
Innowacji oraz wygrało w plebiscycie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2011 roku.

TEMAT NUMERU
Każde otrzymane dofinansowanie, niezależnie czy
jest to kwota 100 tys. czy 10 mln zł jest ogromnym
sukcesem motywującym do dalszego działania. W tej
chwili urzędnicy miejscy postawili sobie jeszcze wyższą poprzeczkę – walczą o dofinansowanie wartego 37 mln zł projektu Centrum Komunikacji ze
środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie (a do wzięcia jest 85% tej sumy)
w Legionowie powstanie dworzec, parking wielopoziomowy oraz droga dojazdowa wzdłuż torów.

Legionowo otrzymało wyróżnienie w kategorii
gminy miejskie w IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Konkurs skierowany
był do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
oraz gmin. W ankiecie oceniano m.in. realizowane
inwestycje w rozwój infrastruktury, liczbę podmiotów gospodarczych na terenie gminy, stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu
wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców
czy też podejmowanie inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska. Legionowo zgłosiło m.in.
budowę Areny wraz z systemem ścieżek rowerowych, modernizację budynków Miejskiego Ośrodka Kultury oraz System Gospodarki Odpadami.

Już po raz czwarty Legionowo zostało wyróżnione tytułem Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta.
Tym razem kapituła konkursu doceniła oświetlenie ulicy Jana III Sobieskiego oraz Areny Legiop Legionowo cztery razy zdobyło tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta

Najbardziej wymierną z nagród jest ta przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Znalezienie się w czołówce samorządów, które
najsprawniej walczą o pozyskanie funduszy europejskich jest niewątpliwym wyróżnieniem i dowodem na wieloletnią, ciężką pracę legionowskich
specjalistów od pozyskiwania środków zewnętrznych. Zajęte przez nasze miasto II miejsce
LIDERA RPO WM – pod względem liczby zatwierdzonych projektów do dofinansowania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (6 projektów
na kwotę 60,2 mln zł) oraz liczby pozytywnie zweryfikowanych wniosków (15) dowodzi, że miasto
wykorzystało szansę, jaką dały środki unijne i wykonało wiele inwestycji z dofinansowaniem z zewnątrz.
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– Od kilku lat stale pracujemy nad wnioskami o dofinansowanie, nie tylko z Unii, lecz także z mechanizmu norweskiego czy też szwajcarskiego – mówi
prezydent Roman Smogorzewski – pozyskane przez
nas dofinansowanie to nie tylko ogromne inwestycje,
takie jak Arena Legionowo, czy też wieloetapowa rewitalizacja miasta – na każdą z tych inwestycji pozyskaliśmy ok. 17 mln zł. To także mniejsze projekty, takie
jak remont budynku MOK czy też budowa pawilonu
wystawowego przy Muzeum – kontynuuje prezydent.
Ale inwestycje to nie wszystko. Legionowo pozyskuje środki na szkolenia, kursy, studia dla urzędników, najnowszym projektem jest Legionowskie
Forum Dialogu – platforma wymiany doświadczeń
i partnerstwo, mające na celu zdiagnozowanie problemu bezrobocia w powiecie legionowskim i wypracowanie strategii walki z tym zjawiskiem.

p Centrum Komunikacyjne warte jest 37 mln zł

p Legionowo jest liderem pozyskiwania środków zewnętrznych
nowo wraz ze sztucznym boiskiem. W 2008 r. iluminacje terenu rekreacyjnego przy ul. Królowej
Jadwigi oraz ul. Słowackiego wywalczyły nagrodę
główną konkursu. Rok wcześniej legionowskie
obiekty także zajęły wysokie pozycje: I miejsce
w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za przebudowę ulicy
Królowej Jadwigi i oświetlenie ronda przy ul. Jagiellońskiej, oraz II miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”
za iluminację kościoła pw. Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa i kościoła pw. Miłosierdzia Bożego oraz pomnika Jana Pawła II. W 2010 roku nasze inwestycje zajęły II miejsce w kategorii
„Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”
oraz III pozycję w rankingu „Kompleksowych inwestycji i modernizacji oświetlenia dróg i ulic”
za przebudowę ul. Jerzego Siwińskiego, ul. Husarskiej (odcinek od ul. Siwińskiego do ul. Mieszka I)
oraz przebudowę Al. Legionów (od ul. Cynkowej
do ul. Złotej) (w kategorii inwestycji i modernizacji oświetlenia dróg i ulic) oraz iluminację Centrum Informacyjno-Administracyjnego (Ratusza),
zintegrowanego z nim parku oraz fontanny na rynku (kategoria: oświetlenie wybranej przestrzeni
lub obiektu).

Tamara Mytkowska n
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Mamy Piłkę – Mamy Grecję
Po miesiącach spekulacji i nieoficjalnych informacji UEFA potwierdziła, że w czerwcu na legionowskiej murawie stadionu przy ul. Parkowej trenować będzie narodowa reprezentacja Grecji. Legionowo odwiedzili przedstawiciele 9 zainteresowanych drużyn, Grecy jednak jako pierwsi „zaklepali”
nasz stadion i noclegi w „Warszawianka Hotel & Spa” w Jachrance.

Legionowo wyróżnione w konkursie

„Super Samorząd 2011”
Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”, reprezentujące samorząd Legionowa, znalazło się na liście 16 uczestników, wyłonionych spośród 157 partnerstw, które we współpracy z władzami lokalnymi wykonały wszystkie zadania akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.
Organizacje pozarządowe,
grupy mieszkańców, szkoły biblioteki, domy kultury oraz media z całej Polski walczą o tytuł
Super Samorząd 2011. Celem
akcji „Masz Wybór, Masz
Głos”, którą prowadzą Fundacja im. Stefana Batorego oraz
Stowarzyszenie Szkoła Liderów,
jest promocja dialogu między
mieszkańcami a władzami lokalnymi, włączanie mieszkańców
w sprawy gminy oraz poprawa
przepływu informacji na poziomie lokalnym. Akcja uświadamia mieszkańcom, że każdy ma
wpływ na działanie ich samorzą-

du. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.
W naszym mieście projekt we
współpracy ze Stowarzyszeniem,
w imieniu którego występuje Prezes Zarządu ks. Proboszcz Tomasz
Chciałowski, realizowali Roman
Smogorzewski Prezydent Miasta
Legionowo, Danuta Szczepanik
Sekretarz Miasta i Ewa Milner-Kochańska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Danuta Szczepanik
Ewa Milner-Kochańska n

60-lecie miasta
z LipDubem
p Reprezentacja Grecji będzie trenować na legionowskiej murawie
Trzynastu finalistów zdecydowało się na pobyt
w Polsce na czas trwania turnieju UEFA EURO 2012. To, że Legionowo znalazło się w tak wąskim gronie jest ogromnym sukcesem i efektem
współpracy z Hotelem Warszawianka. Treningi reprezentacji piłkarskiej, grającej w mistrzostwach
EURO 2012 doskonale wpisują się w markę miasta Legionowo.
– Pragniemy, aby mieszkańcy poczuli się nie tylko gospodarzami reprezentacji, ale także aby każdy z legionowian znalazł w sobie ukrytą grecką
duszę – mówi Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski – przygotowaliśmy dla naszych miesz-
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kańców wiele atrakcji, wśród nich grę internetową
z elementami piłki nożnej, greckie wydanie „Fish
and Grill”, festyny i zawody sportowe pod hasłem
Mamy Piłkę.
Podczas Dni Legionowa (2 czerwca) oficjalnie
powitamy reprezentację i przekażemy Grekom
klucze do miasta. Już teraz zapraszamy mieszkańców na otwarty trening reprezentacji.
Dokładny plan wydarzeń związanych z legionowskim EURO znaleźć będzie można na stronie
www.legionowo.pl.

Tamara Mytkowska n

W maju przypada 60. rocznica nadania praw
miejskich naszemu miastu. Z tej okazji, oprócz
tradycyjnych uroczystości, Legionowo uczci rocznicę okolicznościowym LipDubem. W tej chwili
trwa konkurs na scenariusz, wkrótce rozpocznie
się casting na aktorów.

Lip Dub to rodzaj wideoklipu, w którym występujące osoby poruszają wargami do puszczonej
z playbacku piosenki. Nasz lokalny wideoklip ma
być zrealizowany całkowicie lokalnie – podkładem
muzycznym będzie polska pień patriotyczna, której tekst można zaadaptować do legionowskich warunków, scenariusz ma prezentować miasto
obchodzące swe „60 urodziny”.
– Planujemy oficjalne, bardziej tradycyjne obchody tej rocznicy, ale chcemy pójść o krok dalej – w kierunku młodego mieszkańca, spędzającego wiele
czasu w internecie – mówi Piotr Zadrożny, zastępca
prezydenta Legionowa – LipDub ma być sposobem
na zintegrowanie naszych mieszkańców wokół wspólnego, interesującego i rozrywkowego projektu.
Film ma pokazywać charakter i duszę miasta,
w wideoklipie będą mogli wystąpić nie tylko mieszkańcy, ale i firmy działające na terenie miasta, stowarzyszenia i środowiska sportowe i artystyczne.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w kwietniu, a zaprezentowany mieszkańcom 3 maja, podczas uroczystości rocznicowych.

Anna Szwarczewska n
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WIEŚCI Z MIASTA

Sześciolatek – co dalej?

Zostaw 1% w Legionowie

Rząd postanowił dać rodzicom przedszkolaków dodatkowe dwa lata na podjęcie decyzji, czy chcą swoje
6-letnie pociechy wysłać do klas pierwszych czy do zerówki. Dopiero w 2014 roku wejdzie w życie obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich, legionowskie szkoły są już przygotowane na przyjęcie maluchów,
a badania pokazują, że większość 6-letnich dzieci jest w pełni gotowych do podjęcia nauki w szkole.

Podatki płaci każdy i zasadniczo nie ma wpływu na to, co się z nimi dzieje po zniknięciu z naszego wynagrodzenia. Jest jednak jeden podatek, w którym to my decydujemy komu zostanie przekazany – jest
to tzw. „jeden procent”, co roku wpisywany w formularz PIT. Dlaczego nie zostawić go w Legionowie?

Zmiana przepisów dotyczących edukacji najmłodszych dzieci oznacza, że od kilku lat 6-latek realizujący obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
oraz 7-latek zaczynający naukę w I klasie przerabiają podobny program. Dla 7-latka oznacza to, że
po raz drugi uczy się praktycznie tego samego, a 6letnie dziecko zaczynające szkolną przygodę ma
szansę codziennie uczyć się czegoś nowego w atrakcyjnej formie. Atrakcyjnej i całkowicie odmiennej
od tego, co spodziewamy się zastać w szkolnych ławach. Program nauczania i forma nauki w klasach
pierwszych są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci, a zamiast ocen jest opisowe pokazanie rodzicom tego, co dziecko potrafi.
Legionowskie szkoły są przyjazne dzieciom i
radosne – od kilku lat nasze miasto korzysta z możliwości sfinansowania placów zabaw, sal zabaw
i sal lekcyjnych w ramach programu „Radosna
szkoła”. W świetlicach czekają nowoczesne i kolorowe pomoce dydaktyczne, sale lekcyjne są dobrze
wyposażone, przy każdej szkole jest nowoczesny
i bezpieczny plac zabaw, a w stołówkach wydawane są smaczne domowe obiady, szklanka mleka
i owoc. Każda legionowska szkoła objęta jest też
monitoringiem wizyjnym.

Senator w Ratuszu
Chyba żadne wcześniejsze legionowskie wydarzenie nie zgromadziło w Ratuszu tylu znakomitych gości. A już na pewno nigdy wcześniej w jednym
miejscu nie zebrało się pięciu Senatorów z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem na czele.

p Gratulacje od Marszałka Senatu
Ponad 100 gości zgromadziło się 8 lutego na uroczystym otwarciu biura senatorskiego Anny Aksamit,
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Od 2004 r. każda osoba może odpisać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Urząd skarbowy przekaże
wpłatę wybranej przez nas organizacji, jeżeli w zeznaniu podatkowym wpiszemy nazwę organizacji
i jej numer KRS.
To nic nie kosztuje, a może pomóc tym, do których nasze pieniądze trafią. W 2009 r. z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a więc
organizacji działających bezpośrednio na rzecz społeczności, wpłynęło ok. 400 mln zł. Urząd Miasta

Legionowo na swojej stronie internetowej www.legionowo.pl zamieścił wykaz podmiotów działających
na terenie miasta i na rzecz mieszkańców Legionowa. 1% podatku może być również przekazywany
na rzecz konkretnych osób potrzebujących, zarejestrowanych w fundacjach i stowarzyszeniach. W zakładce „1% podatku” znaleźć można informacje
na temat potrzebujących oraz instrukcje, w jaki sposób dodać kolejną osobę.

Bożena Czerwińska n

Na początek świetlica
p Szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków
Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej oznacza, że
o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych
w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Jedno jest pewne – zarówno większość dzieci,
jak i legionowskie szkoły są na to przygotowane.

Centrum Promocji Kobiety Sióstr Urszulanek to inwestycja, jakiej brakowało w naszym mieście. Ale już niedługo – budowa placówki zbliża się ku końcowi. Jesienią tego roku Dom przyjmie pierwsze lokatorki.

Tamara Mytkowska n
na 2. piętrze legionowskiego magistratu. W trakcie
części oficjalnej, która odbyła się w sali konferencyjnej, pani Senator podziękowała zgromadzonym gościom za pomoc, którą okazali podczas kampanii
wyborczej. Potwierdziła także, że w swoich działaniach nigdy nie zapomni o regionie, z którego się wywodzi oraz o swojej dewizie, która towarzyszy jej
przez całe życie – z ludźmi, dla ludzi. Marszałek Bogdan Borusewicz pogratulował otrzymania mandatu
od mieszkańców aż czterech powiatów i przypomniał
jak duża odpowiedzialność się z nim wiąże. Anna Aksamit, popierana przez Platformę Obywatelską, zdobyła w całym okręgu 95 003 głosów i 44,41% poparcia
(53,78% – 12 950 głosów w Legionowie).
Biuro będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 22 766–
25–32 lub mailowym biuro@annaaksamit.pl.

Tamara Mytkowska n

p W budynku Centrum Promocji Kobiety działa już świetlica dla dzieci i młodzieży
Inwestycja rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy legionowscy radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste działek o łącznej powierzchni
11,3 tys. metrów kwadratowych pod budowę domu
dla potrzebujących kobiet i matek wraz z placówkami: żłobkiem i przedszkolem. Trzykondygnacyjny budynek finansowany jest głównie z darów
dobrych ludzi z Włoch, w jego powstaniu czynnie
pomagają wolontariusze. Siostry Urszulanki
za swe zadanie uważają zbudowanie miejsca,
w którym potrzebujące kobiety oraz samotne matki mogłyby znaleźć pomoc i swój własny kąt. Idea
całkowicie słuszna, gdyż nie tylko nie ma takiego
miejsca w Legionowie, lecz także jest ona zgodna
z przesłaniem Zgromadzenia Sióstr Urszulanek

Maryi Panny Niepokalanej z Grandino, jakim jest
pomoc i wsparcie dla kobiet i matek.
Kobiet, które są ofiarami przemocy w rodzinie
i marzą o tym, żeby wyrwać się z dala od męża – tyrana w Legionowie nie brakuje. Dotychczas nie
miały jednak gdzie się podziać – najbliższe takie
placówki są w Warszawie. Teraz będą mogły usamodzielnić się w swoim rodzinnym mieście. Stały
dom znajdzie tam 10–12 kobiet.
1 lutego ruszyła natomiast znajdująca się w tym
samym budynku świetlica terapeutyczna dla dzieci w wieku 6–15 lat, której działalność wspiera
Gmina Legionowo.

Tamara Mytkowska n
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WIEŚCI Z MIASTA

FELIETON

Legionowski ślad Centkiewiczów

Szanowni wielbiciele zwierząt…

Ogłoszenie przez Radę Miasta w Legionowie roku 2012 – „Rokiem Aliny i Czesława Centkiewiczów”
pozwoli przypomnieć sylwetki tych znakomitych pisarzy i podróżników tak silnie związanych z naszym miastem.

Nowelizacja Ustawy o ochronie praw zwierząt, której zapisy narzucają nowe obowiązki na gminy
i na właścicieli zwierząt weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Trzeba znać i przestrzegać jej zapisy, gdyż
od stycznia są one obowiązującym prawem, a jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

p Znakomici mieszkańcy Legionowa – Alina i Czesław Centkiewiczowie
Dotychczasowa wiedza o legionowskim życiu
Aliny i Czesława Centkiewiczów stała się pełniejsza dzięki pozyskaniu przez Muzeum Historyczne
bezcennych pamiątek po pisarzach. Są to zarówno
dokumenty osobiste, jak np. prawo jazdy z 1922 r.,
listy od Jarosława Iwaszkiewicza, jak i odznaczenia,
np. Order Uśmiechu. Spuścizna ta po prawie
10-letnich staraniach została pozyskana od spadkobierczyni pani Temenużki Wdowczyk.
Wśród dokumentów znajduje się zaświadczenie
dr. inż. J. Lugeona, dyrektora Państwowego Instytutu Meteorologicznego, potwierdzające iż w lipcu 1932 r. Centkiewicz był kierownikiem I Polskiej
Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią. 13miesięczna wyprawa, która wyruszyła z Legionowa zaowocowała nie tylko ważnymi obserwacjami
naukowymi, ale także głośną książką „Wyspa mgieł
i wichrów”. Czesław Centkiewicz wskazuje w niej
Legionowo, jako główne miejsce przygotowań
do wyprawy polarnej. W lipcu 2012 r. minie 80.
rocznica tych wydarzeń.
Po powrocie z wyprawy Centkiewicz został
na stałe zatrudniony w Państwowym Instytucie
Meteorologicznym, a od stycznia 1935 r. do wybuchu II wojny światowej pracował w Obserwatorium
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Aerologicznym PIM w Legionowie. W tym czasie
odbył wiele podróży, które zainspirowały go literacko. W czerwcu 1936 r. ponownie odwiedził miasto Tromsö i Wyspę Niedźwiedzią w Norwegii.
W lutym i marcu 1937 r. odbył podróż na norweskim statku myśliwskim na Morzu Barentsa. Jako
kierownik Działu Radiometeorologicznego w Legionowie opublikował przed wojną znane opowiadanie „Anaruk chłopiec z Grenlandii” (1937 r.),
a także książki: „Czeluskin”, „W lodach Eisfiordu”, „Znowu na Północy”, „Biała Foka”.
W 1950 r. Centkiewicz powrócił do Legionowa
– został zatrudniony na stanowisku kierownika
Działu Radiometeorologicznego. Zamieszkał z żoną Aliną przy ul. Zegrzyńskiej, w budynku stojącym
tuż za głównym gmachem PIM. W tym okresie Alina Centkiewicz była radną miejską w Legionowie.
Około 1956 r. Centkiewiczowie wyprowadzili się
do Warszawy. Jednakże w okresie legionowskim
wspólnie napisali kilka książek m.in. „Na podbój
Arktyki”, „Radiostacja zamilkła”, „Znowu na Wyspie Niedźwiedziej”, „Arktyka kraj przyszłości”.

dr Jacek Szczepański
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie n

Do zadań gmin należy przede wszystkim opracowanie i wdrożenie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Spośród 314 gmin na Mazowszu tylko 14 miało dotychczas taki program
– Legionowo jest jedną z nich. Mamy się czym
pochwalić. Nasz Program, realizowany już siódmy
rok, jest stale udoskonalany i naprawdę widać jego efekty. Można powiedzieć, że nowelizacja ww.
Ustawy w ogóle nas nie zaskoczyła.
Wierzę, że Legionowianie także nie dadzą się
zaskoczyć i będą przestrzegać praw chroniących
zwierzęta.
Ustawa zabrania znęcania się nad zwierzętami.
Znęcanie się to nie tylko bicie, umyślne zranienie
lub okaleczenie, ale także m.in. znakowanie zwierząt przez wypalanie, zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia (przycinanie uszu i ogonów),
złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie ich niewłaściwych
warunkach, porzucenie, stosowanie okrutnych metod
w hodowli zwierząt.
Kolejne ważne postanowienia to:
• obowiązek zapewnienia
zwierzęciu
pomieszczenia
chroniącego
przed zimnem, upałami
i opadami, z dostępem
światła dziennego,
odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody
• zakaz trzymania
zwierząt domowych
na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby, długość
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m
• obowiązek powiadomienia Straży Miejskiej
lub Policji w przypadku napotkania
porzuconego psa lub kota, w szczególności
pozostawionego na uwięzi
• wymóg zezwolenia na prowadzenie hodowli

lub utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną
• zakaz sprzedawania zwierząt domowych
na targowiskach, giełdach; rozmnażania
psów i kotów w celach handlowych (nie
dotyczy to zarejestrowanych hodowli
zwierząt rasowych)
• zakaz puszczania psów bez możliwości ich
kontroli i bez oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela (nie dotyczy
ogrodzonego terenu prywatnego)
• możliwość odebrania źle lub niezgodnie
z przepisami traktowanego zwierzęcia
na podstawie decyzji prezydenta miasta.
Koszty transportu, utrzymania, leczenia
ponosi dotychczasowy właściciel zwierzęcia.
Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy grozi
grzywna – nawet do 100 000 zł w drastycznych
przypadkach, areszt, pozbawienie wolności – do
3 lat za szczególne okrucieństwo.
Nowa Ustawa porządkuje
wiele zaniedbanych dotychczas spraw i choć już można
dostrzec w niej pewne luki, to
z pewnością przyczyni się
do poprawy losu zwierzaków,
skłoni właścicieli do lepszego
traktowania i pilnowania
swoich pupili. To właściciel
odpowiada za swego psa i kota, więc powinien ponosić także
koszty
wynikające
z niedopilnowania czworonoga, niewłaściwego jego traktowania, niesprzątania po
nim. Wówczas psiaki i koty
będą szczęśliwsze, właściciele
spokojniejsi o ich los, miasto
czyściejsze a budżet gminy (czyli nasze wspólne
pieniądze) nieobciążony kosztami za zwierzęta tak
naprawdę wcale niebezdomne.

Małgorzata Luzak
Radna Rady Miasta Legionowo n
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Koncertowy luty

Gramy dla Michała

Mroźne dni lutego ociepliły nam znane w całej Polsce nazwiska – na scenie legionowskiej sali widowiskowej stanęły dwie panie wykonujący całkowicie różny repertuar – Eleni oraz Małgorzata Walewska.

Cierpiący na autyzm Michał Szymański ma 6,5 roku. Od 2008 roku jest codziennie rehabilitowany, 5 dni w tygodniu spędza w najlepszym ośrodku terapeutycznym w Polsce. Koszty leczenia są tak
ogromne, że rodzice wszelkimi sposobami starają się pozyskać dodatkowe środki. 4 marca w legionowskim ratuszu odbędzie się koncert charytatywny dla Michała.

p Eleni wystąpiła na legionowskiej scenie dwukrotnie
Eleni Tzoka, z domu Milopoulu powszechnie
znana jako Eleni, jest tak bardzo lubiana w naszym
mieście, że trzeba było zorganizować dodatkowy
koncert i artystka wystąpiła 5 lutego dwukrotnie.
Trzeba nadmienić, że dwukrotnie też sala okazała
się zbyt mała dla licznego grona wielbicieli słynnej
Greczynki. Jako, że jej występ zbiegł się w czasie
z ogłoszeniem Legionowa centrum pobytowym dla
grającej w Mistrzostwach EURO 2012 reprezentacji Grecji, śmiało można powiedzieć, że koncert
Eleni oficjalnie zainaugurował rozrywkę o tematyce greckiej w Legionowie.
Artystka, która posiada w swoim repertuarze
wiele przebojów zarówno polskich, jak i greckich,
a takie hity jak „Do widzenia mój kochany”, „Bawmy się, śmiejmy się”, „Chcę kochać”, „Za wszystkie noce”, „Na miłość nie ma rady”, czy „Miłość
jak wino” nuci już trzecie pokolenie fanów, doskonale trafiła w gusta legionowskiej publiczności. Publiczności, która znała jej muzykę ze swoich
młodzieńczych lat.
– Bardzo się cieszę, że ludzie nadal chcą słuchać
moich piosenek – zarówno tych starych, jak i np.,
greckich, których nie może zabraknąć podczas moich koncertów – powiedziała artystka w rozmowie
z legionowską telewizją LTV – zaprezentuję nie
tylko rytmiczne przeboje, ale też utwory refleksyjne, skłaniające do zadumy i zastanowienia się
nad własnym życiem.
11 lutego legionowski Ratusz wypełniły zgoła inne dźwięki – swój recital rozpoczęła Małgorzata
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Walewska, słynnej mezzosopranistce przy fortepianie towarzyszył Robert Morawski. W zestawieniu
brytyjskiego tygodnika Time w 1999 roku artystka
została zaliczona do grona dziesięciu najsławniejszych Polaków, jako „jedna z gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie.”
W konkursie Perły Polskiej Gospodarki 2008 r. została uhonorowana Perłą Honorową za krzewienie
kultury Polskiej na świecie. W pierwszej części
koncertu śpiewaczka zaprezentowała głównie tra-

p światowej sławy śpiewaczka Małgorzata Walewska
dycyjne polskie pieśni autorstwa Karłowicza, Moniuszki czy Szopena. W przerwach pomiędzy
utworami światowej sławy artystka z humorem
opowiadała publiczności operowe historie z życia
wzięte. Drugą część koncertu wypełniły dźwięki
znane z solowego dorobku artystki.

MOK Legionowo n

Terapia chłopca przynosi
ogromne efekty, lecz NFZ nie
refunduje leczenia dzieci autystycznych.
Owszem, zapewnia bezpłatną
opiekę logopedy, terapię sensoryczną oraz porady psychologa,
jednak nie refunduje podstawy
codziennych ćwiczeń po 4 godziny dziennie, które są niezbędne do funkcjonowania
w społeczeństwie. Terapia ta
uczy dziecko od podstaw
wszystkiego, przede wszystkim
połączenia zmysłów w jedną
funkcjonująca ze sobą całość.
Michał potrzebuje jeszcze 3 lat
tak intensywnej terapii
Koszty takich zajęć są ogromne – w przypadku Michała potrzeba 5 tysięcy złotych
miesięcznie.
– Dla matki nie ma nic gorszego niż widzieć możliwości
dziecka, chęci do rehabilitacji
i nie mieć możliwości zapewnienia środków na leczenie – mówi
Agnieszka Szymańska, mama
Michała – ONZ oficjalnie uznał
autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych
świata, jednak wciąż tak mało
robi się dla dzieci autystycznych.
Koncert charytatywny odbędzie się 4 marca, początek przewidziany jest na godz. 1130.
Zaplanowano liczne wydarzenia
towarzyszące imprezie: kiermasze, stanowiska dla dzieci, loterię,
aukcję charytatywną. W koncercie wezmą udział dzieci z legionowskich przedszkoli i szkół,
schole, chór Erin, Echo, Szachraj,

Grupa Nikt mnie nie chce, chór
LUTW, Zenon Durka, całość zakończy koncert rockowy (End of
Transmission, Tama, Bang Bang).
Wszystkich chętnych wspomóc leczenie Michała zaprasza-

my na koncert 4 marca w sali widowiskowej Ratusza oraz na
stronę internetową www.michalautyzm.pl.

oprac. Tamara Mytkowska n

p na rehabilitację Michała potrzeba 5 tys. zł miesięcznie
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O krok od PlusLigi
Zespół Legionovia Legionowo, pomimo jednej porażki, nadal nieugięte zmierzają ku PlusLidze.
Po 20. kolejce podopieczne trenera Lalka mają na koncie 54 punkty – o sześć więcej niż kolejna w tabeli KS Murowana Goślina.

p LTS Legionovia tylko raz dała się pokonać w tym sezonie

p „Siódemki” zmierzają ku PlusLidze
W tym sezonie Siódemka Legionovia nie ma
prawa przegrać. Dziewczyny doskonale znają swój
cel i z uporem dążą do awansu. Zaszkodzić im może jedynie kontuzja w zespole, na pewno nie gra rywalek. Nawet słabsza forma „Lalek” nie powinna
mieć wpływu na wygranie rundy zasadniczej. Le-

gionowskie zawodniczki półtora roku grały bez porażki, lecz nawet niedawna przegrana ze Spartą 2:3
nie ostudziła ich zapału. Była to pierwsza ligowa
porażka LTS-u od 27 marca 2010 r., zapowiada się,
że ostatnia. Już trzy dni później legionowianki wygrały na wyjeździe 3:1 z Gaudią Trzebnica.

Wiosna z MOSiRem
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie już zaprasza na powitanie wiosny podczas Wiosennych Biegów Przełajowych o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo. Biegi odbędą się jak zwykle w lesie legionowskim,
jak zwykle w sobotę i jak zwykle będzie wiele atrakcyjnych nagród oraz niespodzianek. Jak zwykle również dla
każdego biegacza koszulka, smaczny posiłek i przepiękny medal, a do tego niepowtarzalna atmosfera.
Biegi już 21 kwietnia a zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą od dnia 1 marca 2012 r.
od godziny 1000 do dnia 19 kwietnia 2012 r. do godziny 1200 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.mosir-legionowo.pl
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bądź wysłania zgłoszenia faxem na nr 22 784 85 92.
Dodatkową atrakcją podczas biegów, którą chcemy
zaproponować biegaczom jest konkurs związany
z Grecją. Wśród uczestników posiadających podczas
biegu coś związanego z Grecją rozlosujemy nagrody.

Jak mówi Prezes klubu Jerzy Górecki – od początku jasny był cel – awans w ciągu dwóch sezonów. „Ale nasze zawodniczki pod wodzą trenerów
tak dobrze sobie radzą w lidze, że pojawiło się
światełko, które może nas doprowadzić do celu
jeszcze w tym roku. Cel był ambitny, ale widać, że
realny. Poczekajmy jeszcze 2 miesiące, a okaże się
czy ten rok przyniesie nam sukces” – powiedział
w rozmowie z serwisem legionovia.pl.
Wraz z sukcesami dziewczyn ożywili się też kibice
– aktywnie działa Klub Kibica, fani dyskutują na forach internetowych. Pojawiają się także głosy krytyki, którymi zawodniczki jednak się nie przejmują
– Wszystko weryfikuje parkiet, a tutaj odpowiadamy na razie bardzo wymownie. Dziś słyszymy, że mamy słabe przyjęcie, słaby atak, słabe rozegranie,
słabo bronimy, słabo zagrywamy, słabo blokujemy.
W ogóle tacy słabi jesteśmy. I dlatego właśnie prowadzimy w lidze – napisano na stronie internetowej.

Kibice jednak są dla drużyny ważnym czynnikiem motywującym – Ponieważ na nasze mecze
przychodzi duża liczba kibiców, co jest zasługą dobrze grających zawodniczek oraz odpowiedniej reklamy, ktoś musi zachęcać kibiców do aktywnego
kibicowania drużynie. I dlatego został powołany
Klub Kibica – mówi Prezes Górecki – Transparenty, flagi, trąbki, koszulki to atrybuty, które mają
pomóc w zintegrowaniu kibiców do jak najlepszego wspierania naszej i ich drużyny. Dla bardziej
efektywnego kibicowania proponuję, żeby kibice
ubrani w koszulki klubowe Legionovii, siadali
w jednym sektorze.
A co dalej z Siódemką? Zarząd na dzień dzisiejszy nie przewiduje specjalnych i dużych zmian personalnych wśród zawodniczek i sztabu
szkoleniowego.

Znamy już termin kolejnej Legionowskiej Dychy. Największy w Legionowie bieg uliczny odbędzie 3 czerwca 2012 roku. Zapisy przyjmowane
będą już od 15 marca 2012 r. na stronie www.legionowskadycha.pl.
W marcu zapraszamy również na zajęcia z animatorami na obiektach MOSiR. Już od 1 marca
na boisku Orlik na terenie Stadionu Miejskiego
będą odbywały się zajęcia z animatorem, od poniedziałku do piątku w godzinach 1600–2000, w soboty
i niedziele w godzinach 1000–2000.
Dla miłośników sportów zespołowych po raz kolejny organizujemy Eliminacje do młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn o Puchar

Prezydenta Miasta Legionowo. Turniej odbędzie się
w Arenie Legionowo w dniach 5–7 kwietnia 2012 roku. W imprezie oprócz biało – czerwonych udział wezmą reprezentacje Macedonii i Finlandii.
5 kwietnia 2012 r.
1800: Macedonia – Polska
6 kwietnia 2012 r.
1600: Finlandia – Macedonia
7 kwietnia 2012 r.
1130: Polska – Finlandia
Zapraszamy! Wstęp bezpłatny!
Chcesz wiedzieć więcej o MOSiR Legionowo
– zapisz się na nasz newsletter na stronie www.mosir-legionowo.pl. n

oprac. na podstawie www.legionovia.pl n
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W kwietniu rozeGRA się pierwsze starcie…

