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Zno we li zo wa na usta wa
o zbio  ro wym za opa trze niu w wo -
dę i zbio ro wym od pro wa dza niu
ście ków na kła da na od bior ców
obo wią zek mon ta żu wo do mie rzy
lub prze pły wo mie rzy. W związ ku
z tym le gio now scy rad ni przy ję li
uchwa łę, na ka zu ją cą in dy wi du al -
nym od bior com mon taż tych
urzą dzeń w cią gu naj bli ższych
12 mie się cy – zmia na do ty czy
1,5 tys. ro dzin roz li cza ją cych się
ry czał to wo. Z ba dań pro wa dzo -
nych przez PW -K wy ni ka, że
3 m3 przy pa da ją ce na oso bę
w roz li cze niu ry czał to wym są
nie jed no krot nie prze kra cza ne,
a zu ży cie wo dy by wa na wet dwa
ra zy więk sze.

Stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej otrzy ma li no wo cze sny
wóz mar ki MAN, któ re go za kup
zo stał współ fi nan so wa ny ze środ -
ków ze wnętrz nych. Z po nad 785 ty -
się cy zł cał ko wi te go kosz tu za ku pu
no we go wo zu, po nad 196 tys. zł po -
cho dzi z do fi nan so wa nia w for mie
do ta cji z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie, na po -
nad 431 tys. zo sta ła za cią gnię ta po -
życz ka w ty mże fun du szu, 10 tys.
prze ka zał Mar sza łek Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, na to miast resz tę
sfi nan so wa ło mia sto. Był to naj -
więk szy w hi sto rii pre zent świą tecz -
ny, ja ki otrzy ma li le gio now scy
stra ża cy.

Le gio no wo sta ra się do cie rać
do miesz kań ców wszel ki mi mo żli -
wy mi ka na ła mi. Oprócz Biu le ty nu
Mo je Le gio no wo, stro ny in ter ne to -
wej, pla ka tów, ulo tek i bil l bo ar dów,
mia sto dzia ła na por ta lach spo łecz -
no ścio wych. Na naj po pu lar niej -
szym por ta lu Fa ce bo ok wia do mo ści
o tym, co dzie je się w Le gio no wie
śle dzić mo żna na fan pa ge'ach
Urząd Mia sta Le gio no wo, MO SiR,
Are na Le gio no wo, Ak tyw ne Le -
gio no wo, MOK Le gio no wo,
a od nie daw na ta kże Rzecz nik Pra -
so wy UM Le gio no wo. Le gio no wo
„ćwier ka” ta kże na Twit te rze. n

Ma my pił kę. Ma my Gre cję – pod ta kim ha słem
roz po czę li śmy lu ty. Po kil ku mie sią cach mil cze nia
w koń cu mo że my ofi cjal nie opo wie dzieć o za ku -
li so wych dzia ła niach ma ją cych za chę cić dru ży ny
gra ją ce w mi strzo stwach EU RO 2012 do tre no wa -
nia na na szym sta dio nie. A dzia łań tych, po mi -
mo ofi cjal ne go mil cze nia, do któ re go
zo bli go wa ła nas UEFA, by ło wie le.

Te raz mo gę po wie dzieć, że Le gio no wo od wie dzi li
przed sta wi cie le 9 dru żyn. An gli kom bar dzo się u nas
po do ba ło, jed nak po le gol fo we w Raj sze wie oka za ło
się zbyt od le głe. Duń czy cy i Ro sja nie bar dzo chcie li
u nas tre no wać, ubie gła ich jed nak Gre cja – obo wią -
zy wa ła za sa da „kto pierw szy ten lep szy”. Na sze mia -
sto osią gnę ło suk ces – po ko na li śmy 150 kon ku ren tów
i ja ko jed no z 13 miast w Pol sce – zo sta li śmy ofi cjal -
nym cen trum po by to wym re pre zen ta cji. Nie wąt pli -
wie du ża w tym za słu ga Ho te lu War sza wian ka – lecz
mie ści się on na te re nie na sze go po wia tu, więc mo -
że my spo koj nie po wie dzieć „po wiat le gio now ski gó -
rą”! Nie chce my za mie niać Le gio no wa w Ate ny, ale
za pla no wa li śmy na naj bli ższe mie sią ce se rię wy da -
rzeń – spor to wych i kul tu ral nych, z Gre cją i pił ką no -
żną w tle. Mam na dzie ję, że wszy scy miesz kań cy
włą czą się we wspól ne ki bi co wa nie i god nie ugosz czą
na szych pił kar skich go ści.

Oprócz Gre cji,
lu ty mi ja nam
pod ha słem Szwaj -
ca rii, a do kład nie
szwaj car skich fun -
du szy w kwo cie po -
nad 30 mln zł,
które staramy się
pozyskać.. Wszy scy
wie my, że pro jekt
Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go z dwor -
cem, par kin giem
wie lo po zio mo wym oraz dro gą do jaz do wą jest jed -
nym z naj wa żniej szych pro jek tów w hi sto rii Le gio -
no wa. Szwaj ca rzy po raz ko lej ny od wie dzi li na sze
mia sto, prze sła li śmy do biu ra pro gra mu pro jekt
z na nie sio ny mi zmia na mi, o któ re pro si li miesz kań -
cy pod czas kon sul ta cji, te raz po zo sta je nam tyl ko
za ci snąć kciu ki i cze kać na po zy tyw ną de cy zję. Tyl -
ko urzęd ni cy trzy mać kciu ków nie mo gą – na dal in -
ten syw nie pra cu ją nad ko lej ny mi pro jek ta mi,
w koń cu po dwój ne wy ró żnie nie wi ce li de ra po zy ski -
wa nia fun du szy, ja kie przy znał nam Mar sza łek Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go, zo bo wią zu je. Ale
o tym w te ma cie nu me ru.

Roman Smogorzewski,
Prezydent Miasta Legionowo n

Psy tylko z chipem
W wy ni ku zmian w usta wie o ochro nie zwie -

rząt wkrót ce ka żdy pies bę dzie mu siał być ozna -
ko wa ny tak, że by mo żna by ło zi den ty fi ko wać je go
opie ku na. Gmi na Le gio no wo za an ga żo wa ła po -
zo sta łe gmi ny po wia tu le gio now skie go w ak cję
chi po wa nia zwie rząt. Dzię ki chi pom Straż Miej -
ska bę dzie mo gła na kła dać man da ty i sku tecz nie
wy ma gać od wła ści cie li, by wy peł nia li swo je obo -
wiąz ki. Ak cja ma zo stać roz ło żo na na 3 la ta, jej
koszt to 50 tys. zł rocz nie. W Le gio no wie za chi -
po wa nych jest na ra zie tyl ko 250 zwie rząt. n
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Naj bar dziej wy mier ną z na gród jest ta przy zna -
na przez Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go. Zna le zie nie się w czo łów ce sa mo rzą dów, któ re
naj spraw niej wal czą o po zy ska nie fun du szy eu ro -
pej skich jest nie wąt pli wym wy ró żnie niem i do wo -
dem na wie lo let nią, cię żką pra cę le gio now skich
spe cja li stów od po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz -
nych. Za ję te przez na sze mia sto II miej sce
LIDERA RPO WM – pod wzglę dem licz by za -
twier dzo nych pro jek tów do do fi nan so wa nia ze
środ ków Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go (6 pro jek tów
na kwo tę 60,2 mln zł) oraz licz by po zy tyw nie zwe -
ry fi ko wa nych wnio sków (15) do wo dzi, że mia sto
wy ko rzy sta ło szan sę, ja ką da ły środ ki unij ne i wy ko -
na ło wie le in we sty cji z do fi nan so wa niem z ze wnątrz.

– Od kil ku lat sta le pra cu je my nad wnio ska mi o do -
fi nan so wa nie, nie tyl ko z Unii, lecz ta kże z me cha ni -
zmu nor we skie go czy też szwaj car skie go – mó wi
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski – po zy ska ne przez
nas do fi nan so wa nie to nie tyl ko ogrom ne in we sty cje,
ta kie jak Are na Le gio no wo, czy też wie lo eta po wa re -
wi ta li za cja mia sta – na ka żdą z tych in we sty cji po zy ska -
li śmy ok. 17 mln zł. To ta kże mniej sze pro jek ty, ta kie
jak re mont bu dyn ku MOK czy też bu do wa pa wi lo nu
wy sta wo we go przy Mu zeum – kon ty nu uje pre zy dent.

Ale in we sty cje to nie wszyst ko. Le gio no wo po zy -
sku je środ ki na szko le nia, kur sy, stu dia dla urzęd -
ni ków, naj now szym pro jek tem jest Le gio now skie
Fo rum Dia lo gu – plat for ma wy mia ny do świad czeń
i part ner stwo, ma ją ce na ce lu zdia gno zo wa nie pro -
ble mu bez ro bo cia w po wie cie le gio now skim i wy -
pra co wa nie stra te gii wal ki z tym zja wi skiem.

Ka żde otrzy ma ne do fi nan so wa nie, nie za le żnie czy
jest to kwo ta 100 tys. czy 10 mln zł jest ogrom nym
suk ce sem mo ty wu ją cym do dal sze go dzia ła nia. W tej
chwi li urzęd ni cy miej scy po sta wi li so bie jesz cze wy -
ższą po przecz kę – wal czą o do fi nan so wa nie war te -
go 37 mln zł pro jek tu Cen trum Ko mu ni ka cji ze
środ ków Szwaj car sko – Pol skie go Pro gra mu Współ -
pra cy (SPPW). Je że li uda się po zy skać do fi nan so -
wa nie (a do wzię cia jest 85% tej su my)
w Le gio no wie po wsta nie dwo rzec, par king wie lo po -
zio mo wy oraz dro ga do jaz do wa wzdłuż to rów.

Le gio no wo otrzy ma ło wy ró żnie nie w ka te go rii
gmi ny miej skie w IV edy cji kon kur su „Kra jo wi Li -
de rzy In no wa cji i Roz wo ju”. Kon kurs skie ro wa ny
był do przed się bior ców, or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz gmin. W an kie cie oce nia no m.in. re ali zo wa ne
in we sty cje w roz wój in fra struk tu ry, licz bę pod mio -
tów go spo dar czych na te re nie gmi ny, sto pień wy -
ko rzy sta nia do stęp nych środ ków unij nych w uję ciu
war to ścio wym w sto sun ku do licz by miesz kań ców
czy też po dej mo wa nie ini cja tyw/pro jek tów w za kre -
sie ochro ny śro do wi ska. Le gio no wo zgło si ło m.in.
bu do wę Are ny wraz z sys te mem ście żek ro we ro -
wych, mo der ni za cję bu dyn ków Miej skie go Ośrod -
ka Kul tu ry oraz Sys tem Go spo dar ki Od pa da mi.

Już po raz czwar ty Le gio no wo zo sta ło wy ró żnio -
ne ty tu łem Naj le piej Oświe tlo nej Gmi ny i Mia sta.
Tym ra zem ka pi tu ła kon kur su do ce ni ła oświe tle -
nie uli cy Ja na III So bie skie go oraz Are ny Le gio -

no wo wraz ze sztucz nym bo iskiem. W 2008 r. ilu -
mi na cje te re nu re kre acyj ne go przy ul. Kró lo wej
Ja dwi gi oraz ul. Sło wac kie go wy wal czy ły na gro dę
głów ną kon kur su. Rok wcze śniej le gio now skie
obiek ty ta kże za ję ły wy so kie po zy cje: I miej sce
w ka te go rii „Kom plek so we in we sty cje i mo der ni -
za cje oświe tle nia dróg i ulic” za prze bu do wę uli cy
Kró lo wej Ja dwi gi i oświe tle nie ron da przy ul. Ja -
giel loń skiej, oraz II miej sce w ka te go rii „Oświe tle -
nie wy bra nej prze strze ni lub obiek tu”
za ilu mi na cję ko ścio ła pw. Naj święt sze go Cia ła
i Krwi Chry stu sa i ko ścio ła pw. Mi ło sier dzia Bo że -
go oraz po mni ka Ja na Paw ła II. W 2010 ro ku na -
sze in we sty cje za ję ły II miej sce w ka te go rii
„Oświe tle nie wy bra nej prze strze ni lub obiek tu”
oraz III po zy cję w ran kin gu „Kom plek so wych in -
we sty cji i mo der ni za cji oświe tle nia dróg i ulic”
za prze bu do wę ul. Je rze go Si wiń skie go, ul. Hu sar -
skiej (od ci nek od ul. Si wiń skie go do ul. Miesz ka I)
oraz prze bu do wę Al. Le gio nów (od ul. Cyn ko wej
do ul. Zło tej) (w ka te go rii in we sty cji i mo der ni za -
cji oświe tle nia dróg i ulic) oraz ilu mi na cję Cen -
trum In for ma cyj no -Ad mi ni stra cyj ne go (Ra tu sza),
zin te gro wa ne go z nim par ku oraz fon tan ny na ryn -
ku (ka te go ria: oświe tle nie wy bra nej prze strze ni
lub obiek tu).

Ta ma ra Myt kow ska n

Jak zo stać li de rem?
Po czą tek ro ku przy niósł do bre wia do mo ści dla Le gio no wa – mia sto zo sta ło podwójnym wi ce li de rem
po zy ski wa nia środ ków unij nych na Ma zow szu, otrzy ma ło wy ró żnie nie w kon kur sie Kra jo wi Li de rzy
In no wa cji oraz wy gra ło w ple bi scy cie na Naj le piej Oświe tlo ną Gmi nę i Mia sto 2011 ro ku.

p Legionowo cztery razy zdobyło tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta

p Legionowo jest liderem pozyskiwania środków zewnętrznych

p Centrum Komunikacyjne warte jest 37 mln zł
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60-lecie miasta
z LipDubem
W ma ju przy pa da 60. rocz ni ca nada nia praw
miej skich na sze mu mia stu. Z tej oka zji, oprócz
tra dy cyj nych uro czy sto ści, Le gio no wo uczci rocz -
ni cę oko licz no ścio wym Lip Du bem. W tej chwi li
trwa kon kurs na sce na riusz, wkrót ce roz pocz nie
się ca sting na ak to rów.

Lip Dub to ro dzaj wi de okli pu, w któ rym wy stę -
pu ją ce oso by po ru sza ją war ga mi do pusz czo nej
z play bac ku pio sen ki. Nasz lo kal ny wi de oklip ma
być zre ali zo wa ny cał ko wi cie lo kal nie – pod kła dem
mu zycz nym bę dzie pol ska pień pa trio tycz na, któ -
rej tekst mo żna za adap to wać do le gio now skich wa -
run ków, sce na riusz ma pre zen to wać mia sto
ob cho dzą ce swe „60 uro dzi ny”.

– Pla nu je my ofi cjal ne, bar dziej tra dy cyj ne ob cho -
dy tej rocz ni cy, ale chce my pójść o krok da lej – w kie -
run ku mło de go miesz kań ca, spę dza ją ce go wie le
cza su w in ter ne cie – mó wi Piotr Za dro żny, za stęp ca
pre zy den ta Le gio no wa – Lip Dub ma być spo so bem
na zin te gro wa nie na szych miesz kań ców wo kół wspól -
ne go, in te re su ją ce go i roz ryw ko we go pro jek tu.

Film ma po ka zy wać cha rak ter i du szę mia sta,
w wi de okli pie bę dą mo gli wy stą pić nie tyl ko miesz -
kań cy, ale i fir my dzia ła ją ce na te re nie mia sta, sto -
wa rzy sze nia i śro do wi ska spor to we i ar ty stycz ne.
Zwy cię ski pro jekt zo sta nie zre ali zo wa ny w kwiet -
niu, a za pre zen to wa ny miesz kań com 3 ma ja, pod -
czas uro czy sto ści rocz ni co wych.

Anna Szwarczewska n

Or ga ni za cje po za rzą do we,
gru py miesz kań ców, szko ły bi -
blio te ki, do my kul tu ry oraz me -
dia z ca łej Pol ski wal czą o ty tuł
Su per Sa mo rząd 2011. Ce lem
ak cji „Masz Wy bór, Masz
Głos”, któ rą pro wa dzą Fun da -
cja im. Ste fa na Ba to re go oraz
Sto wa rzy sze nie Szko ła Li de rów,
jest pro mo cja dia lo gu mię dzy
miesz kań ca mi a wła dza mi lo kal -
ny mi, włą cza nie miesz kań ców
w spra wy gmi ny oraz po pra wa
prze pły wu in for ma cji na po zio -
mie lo kal nym. Ak cja uświa da -
mia miesz kań com, że ka żdy ma
wpływ na dzia ła nie ich sa mo rzą -

du. Ho no ro wy pa tro nat nad na -
gro dą spra wu je Pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sław
Ko mo row ski.

W na szym mie ście pro jekt we
współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem,
w imie niu któ re go wy stę pu je Pre -
zes Za rzą du ks. Pro boszcz To masz
Chcia łow ski, re ali zo wa li Ro man
Smo go rzew ski Pre zy dent Mia sta
Le gio no wo, Da nu ta Szcze pa nik
Se kre tarz Mia sta i Ewa Mil -
ner-Ko chań ska Za stęp ca Kie row -
ni ka Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

Danuta Szczepanik
Ewa Milner-Kochańska n

Legionowo wyróżnione w konkursie
„Super Samorząd 2011”
Le gio now skie Sto wa rzy sze nie „AMI CUS”, re pre zen tu ją ce sa mo rząd Le gio no wa, zna la zło się na li -
ście 16 uczest ni ków, wy ło nio nych spo śród 157 part nerstw, któ re we współ pra cy z wła dza mi lo kal ny -
mi wy ko na ły wszyst kie za da nia ak cji „Masz Głos, Masz Wy bór”.

Trzy na stu fi na li stów zde cy do wa ło się na po byt
w Pol sce na czas trwa nia tur nie ju UEFA EU -
RO 2012. To, że Le gio no wo zna la zło się w tak wą -
skim gro nie jest ogrom nym suk ce sem i efek tem
współ pra cy z Ho te lem War sza wian ka. Tre nin gi re -
pre zen ta cji pił kar skiej, gra ją cej w mi strzo stwach
EU RO 2012 do sko na le wpi su ją się w mar kę mia -
sta Le gio no wo.

– Pra gnie my, aby miesz kań cy po czu li się nie tyl -
ko go spo da rza mi re pre zen ta cji, ale ta kże aby ka -
żdy z le gio no wian zna lazł w so bie ukry tą grec ką
du szę – mó wi Pre zy dent Le gio no wa Ro man Smo -
go rzew ski – przy go to wa li śmy dla na szych miesz -

kań ców wie le atrak cji, wśród nich grę in ter ne to wą
z ele men ta mi pił ki no żnej, grec kie wy da nie „Fish
and Grill”, fe sty ny i za wo dy spor to we pod ha słem
Ma my Pił kę.

Pod czas Dni Le gio no wa (2 czerw ca) ofi cjal nie
po wi ta my re pre zen ta cję i prze ka że my Gre kom
klu cze do mia sta. Już te raz za pra sza my miesz kań -
ców na otwar ty tre ning re pre zen ta cji.

Do kład ny plan wy da rzeń zwią za nych z le gio -
now skim EU RO zna leźć bę dzie mo żna na stro nie
www.le gio no wo.pl.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ma my Pił kę – Ma my Gre cję
Po mie sią cach spe ku la cji i nie ofi cjal nych in for ma cji UEFA po twier dzi ła, że w czerw cu na le gio now -
skiej mu ra wie sta dio nu przy ul. Par ko wej tre no wać bę dzie na ro do wa re pre zen ta cja Gre cji. Le gio no -
wo od wie dzi li przed sta wi cie le 9 za in te re so wa nych dru żyn, Gre cy jed nak ja ko pierw si „za kle pa li”
nasz sta dion i noc le gi w „War sza wian ka Ho tel & Spa” w Ja chran ce.

p Reprezentacja Grecji będzie trenować na legionowskiej murawie
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WIEŚCI Z MIASTAWIADOMOŚCI Z RATUSZA

Zmia na prze pi sów do ty czą cych edu ka cji naj młod -
szych dzie ci ozna cza, że od kil ku lat 6-la tek re ali zu -
ją cy obo wiąz ko we przy go to wa nie przed szkol ne,
oraz 7-la tek za czy na ją cy na ukę w I kla sie prze ra bia -
ją po dob ny pro gram. Dla 7-lat ka ozna cza to, że
po raz dru gi uczy się prak tycz nie te go sa me go, a 6-
let nie dziec ko za czy na ją ce szkol ną przy go dę ma
szan sę co dzien nie uczyć się cze goś no we go w atrak -
cyj nej for mie. Atrak cyj nej i cał ko wi cie od mien nej
od te go, co spo dzie wa my się za stać w szkol nych ła -
wach. Pro gram na ucza nia i for ma na uki w kla sach
pierw szych są do sto so wy wa ne do po trzeb i mo żli wo -
ści dzie ci, a za miast ocen jest opi so we po ka za nie ro -
dzi com tego, co dziec ko po tra fi.

Legionowskie szkoły są przyjazne dzieciom i
radosne – od kilku lat na sze mia sto ko rzy sta z mo -
żli wo ści sfi nan so wa nia pla ców za baw, sal za baw
i sal lek cyj nych w ra mach pro gra mu „Ra do sna
szko ła”. W świe tli cach cze ka ją no wo cze sne i ko lo -
ro we po mo ce dy dak tycz ne, sa le lek cyj ne są do brze
wy po sa żo ne, przy ka żdej szko le jest no wo cze sny
i bez piecz ny plac za baw, a w sto łów kach wy da wa -
ne są smacz ne do mo we obia dy, szklan ka mle ka
i owoc. Ka żda le gio now ska szko ła ob ję ta jest też
mo ni to rin giem wi zyj nym.

Przed łu że nie o dwa la ta okre su, w któ rym ro dzi -
ce po dej mu ją de cy zję o roz po czę ciu przez dziec -
ko 6-let nie edu ka cji szkol nej ozna cza, że
o roz po czę ciu na uki w szko le dzie ci uro dzo nych
w la tach 2006 i 2007 na dal de cy do wać bę dą ro dzi -
ce. Jed no jest pew ne – za rów no więk szość dzie ci,
jak i le gio now skie szko ły są na to przy go to wa ne.

Ta ma ra Myt kow ska n

Sze ścio la tek – co da lej?
Rząd po sta no wił dać ro dzi com przed szko la ków do dat ko we dwa la ta na pod ję cie de cy zji, czy chcą swo je
6-let nie po cie chy wy słać do klas pierw szych czy do ze rów ki. Do pie ro w 2014 ro ku wej dzie w ży cie obo -
wią zek szkol ny dla dzie ci 6-let nich, le gio now skie szko ły są już przy go to wa ne na przy ję cie ma lu chów,
a ba da nia po ka zu ją, że więk szość 6-let nich dzie ci jest w peł ni go to wych do pod ję cia na uki w szko le.

In we sty cja roz po czę ła się w 2009 ro ku, kie dy le -
gio now scy rad ni wy ra zi li zgo dę na od da nie w użyt -
ko wa nie wie czy ste dzia łek o łącz nej po  wierzch ni
11,3 tys. me trów kwa dra to wych pod bu do wę do mu
dla po trze bu ją cych ko biet i ma tek wraz z pla ców -
ka mi: żłob kiem i przed szko lem. Trzy kon dy gna cyj -
ny bu dy nek fi nan so wa ny jest głów nie z da rów
do brych lu dzi z Włoch, w je go po wsta niu czyn nie
po ma ga ją wo lon ta riu sze. Sio stry Ur szu lan ki
za swe za da nie uwa ża ją zbu do wa nie miej sca,
w któ rym po trze bu ją ce ko bie ty oraz sa mot ne mat -
ki mo gły by zna leźć po moc i swój wła sny kąt. Idea
cał ko wi cie słusz na, gdyż nie tyl ko nie ma ta kie go
miej sca w Le gio no wie, lecz ta kże jest ona zgod na
z prze sła niem Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek

Ma ryi Pan ny Nie po ka la nej z Gran di no, ja kim jest
po moc i wspar cie dla ko biet i ma tek.

Ko biet, któ re są ofia ra mi prze mo cy w ro dzi nie
i ma rzą o tym, że by wy rwać się z da la od mę ża – ty -
ra na w Le gio no wie nie bra ku je. Do tych czas nie
mia ły jed nak gdzie się po dziać – naj bli ższe ta kie
pla ców ki są w War sza wie. Te raz bę dą mo gły usa -
mo dziel nić się w swo im ro dzin nym mie ście. Sta ły
dom znaj dzie tam 10–12 ko biet.

1 lu te go ru szy ła na to miast znaj du ją ca się w tym
sa mym bu dyn ku świe tli ca te ra peu tycz na dla dzie -
ci w wie ku 6–15 lat, któ rej dzia łal ność wspie ra
Gmi na Le gio no wo.

Tamara Mytkowska n

Na początek świetlica
Cen trum Pro mo cji Ko bie ty Sióstr Ur szu la nek to in we sty cja, ja kiej bra ko wa ło w na szym mie ście. Ale już nie -
dłu go – bu do wa pla ców ki zbli ża się ku koń co wi. Je sie nią te go ro ku Dom przyj mie pierw sze lo ka tor ki.

Od 2004 r. ka żda oso ba mo że od pi sać 1% swo -
je go po dat ku do cho do we go na rzecz or ga ni za cji
po żyt ku pu blicz ne go. Urząd skar bo wy prze ka że
wpła tę wy bra nej przez nas or ga ni za cji, je że li w ze -
zna niu po dat ko wym wpi sze my na zwę or ga ni za cji
i jej nu mer KRS.

To nic nie kosz tu je, a mo że po móc tym, do któ -
rych na sze pie nią dze tra fią. W 2009 r. z 1% po dat -
ku na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, a więc
or ga ni za cji dzia ła ją cych bez po śred nio na rzecz spo -
łecz no ści, wpły nę ło ok. 400 mln zł. Urząd Mia sta

Le gio no wo na swo jej stro nie in ter ne to wej www.le -
gio no wo.pl za mie ścił wy kaz pod mio tów dzia ła ją cych
na te re nie mia sta i na rzecz miesz kań ców Le gio no -
wa. 1% po dat ku mo że być rów nież prze ka zy wa ny
na rzecz kon kret nych osób po trze bu ją cych, za re je -
stro wa nych w fun da cjach i sto wa rzy sze niach. W za -
kład ce „1% po dat ku” zna leźć mo żna in for ma cje
na te mat po trze bu ją cych oraz in struk cje, w ja ki spo -
sób do dać ko lej ną osobę.

Bożena Czerwińska n

Zostaw 1% w Legionowie
Po dat ki pła ci ka żdy i za sad ni czo nie ma wpły wu na to, co się z ni mi dzie je po znik nię ciu z na sze go wy -
na gro dze nia. Jest jed nak je den po da tek, w któ rym to my de cy du je my ko mu zo sta nie prze ka za ny – jest
to tzw. „je den pro cent”, co ro ku wpi sy wa ny w for mu larz PIT. Dla cze go nie zo sta wić go w Le gio no wie?

Senator w Ratuszu
Chy ba żad ne wcze śniej sze le gio now skie wy da rze -
nie nie zgro ma dzi ło w Ra tu szu ty lu zna ko mi tych go -
ści. A już na pew no ni gdy wcze śniej w jed nym
miej scu nie ze bra ło się pię ciu Se na to rów z Mar szał -
kiem Se na tu Bog da nem Bo ru se wi czem na cze le.

Po nad 100 go ści zgro ma dzi ło się 8 lu te go na uro -
czy stym otwar ciu biu ra se na tor skie go An ny Ak sa mit,

na 2. pię trze le gio now skie go ma gi stra tu. W trak cie
czę ści ofi cjal nej, któ ra od by ła się w sa li kon fe ren cyj -
nej, pa ni Se na tor po dzię ko wa ła zgro ma dzo nym go -
ściom za po moc, któ rą oka za li pod czas kam pa nii
wy bor czej. Po twier dzi ła ta kże, że w swo ich dzia ła -
niach ni gdy nie za po mni o re gio nie, z któ re go się wy -
wo dzi oraz o swo jej de wi zie, któ ra to wa rzy szy jej
przez ca łe ży cie – z ludź mi, dla lu dzi. Mar sza łek Bog -
dan Bo ru se wicz po gra tu lo wał otrzy ma nia man da tu
od miesz kań ców aż czte rech po wia tów i przy po mniał
jak du ża od po wie dzial ność się z nim wią że. An na Ak -
sa mit, po pie ra na przez Plat for mę Oby wa tel ską, zdo -
by ła w ca łym okrę gu 95 003 gło sów i 44,41% po par cia
(53,78% – 12 950 gło sów w Le gio no wie).

Biu ro bę dzie do stęp ne dla wszyst kich miesz kań ców
po wcze śniej szym kon tak cie te le fo nicz nym 22 766–
25–32 lub ma ilo wym biu ro@an na ak sa mit.pl.

Tamara Mytkowska n

p Szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków

p Gratulacje od Marszałka Senatu

p W budynku Centrum Promocji Kobiety działa już świetlica dla dzieci i młodzieży
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Do za dań gmin na le ży przede wszyst kim opra -
co wa nie i wdro że nie Pro gra mu opie ki nad bez -
dom ny mi zwie rzę ta mi oraz za po bie ga nia
bez dom no ści zwie rząt. Spo śród 314 gmin na Ma -
zow szu tyl ko 14 mia ło do tych czas ta ki pro gram
– Le gio no wo jest jed ną z nich. Ma my się czym
po chwa lić. Nasz Pro gram, re ali zo wa ny już siód my
rok, jest sta le udo sko na la ny i na praw dę wi dać je -
go efek ty. Mo żna po wie dzieć, że no we li za cja ww.
Usta wy w ogó le nas nie za sko czy ła.

Wie rzę, że Le gio no wia nie ta kże nie da dzą się
za sko czyć i bę dą prze strze gać praw chro nią cych
zwie rzę ta.

Usta wa za bra nia znę ca nia się nad zwie rzę ta mi.
Znę ca nie się to nie tyl ko bi cie, umyśl ne zra nie nie
lub oka le cze nie, ale ta kże m.in. zna ko wa nie zwie -
rząt przez wy pa la nie, za bie gi ma ją ce na ce lu zmia -
nę wy glą du zwie rzę cia (przy ci na nie uszu i ogo nów),
zło śli we stra sze nie lub dra żnie nie zwie rząt, utrzy -
my wa nie ich nie wła ści wych
wa run kach, po rzu ce nie, sto -
so wa nie okrut nych me tod
w ho dow li zwie rząt.

Ko lej ne wa żne po sta no -
wie nia 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 nie prze strze ga nie za pi sów usta wy gro zi
grzyw na – na wet do 100 000 zł w dra stycz nych
przy pad kach, areszt, po zba wie nie wol no ści – do

3 lat za szcze gól ne okru cień -
stwo.

No wa Usta wa po rząd ku je
wie le za nie dba nych do tych -
czas spraw i choć już mo żna
do strzec w niej pew ne lu ki, to
z pew no ścią przy czy ni się
do po pra wy lo su zwie rza ków,
skło ni wła ści cie li do lep sze go
trak to wa nia i pil no wa nia
swo ich pu pi li. To wła ści ciel
od po wia da za swe go psa i ko -
ta, więc po wi nien po no sić ta -
kże kosz ty wy ni ka ją ce
z nie do pil no wa nia czwo ro no -
ga, nie wła ści we go je go trak -
to wa nia, nie sprzą ta nia po
nim. Wów czas psia ki i ko ty
bę dą szczę śliw sze, wła ści cie le
spo koj niej si o ich los, mia sto

czy ściej sze a bu dżet gmi ny (czy li na sze wspól ne
pie nią dze) nie ob cią żo ny kosz ta mi za zwie rzę ta tak
na praw dę wca le nie bez dom ne.

Małgorzata Luzak
Radna Rady Miasta Legionowo n

Szanowni wielbiciele zwierząt…
No we li za cja Usta wy o ochro nie praw zwie rząt, któ rej za pi sy na rzu ca ją no we obo wiąz ki na gmi ny
i na wła ści cie li zwie rząt we szła w ży cie 1 stycz nia 2012 r. Trze ba znać i prze strze gać jej za pi sy, gdyż
od stycz nia są one obo wią zu ją cym pra wem, a jak wia do mo, nie zna jo mość pra wa nie zwal nia od od -
po wie dzial no ści.

Do tych cza so wa wie dza o le gio now skim ży ciu
Ali ny i Cze sła wa Cent kie wi czów sta ła się peł niej -
sza dzię ki po zy ska niu przez Mu zeum Hi sto rycz ne
bez cen nych pa mią tek po pi sa rzach. Są to za rów no
do ku men ty oso bi ste, jak np. pra wo jaz dy z 1922 r.,
li sty od Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, jak i od zna cze nia,
np. Or der Uśmie chu. Spu ści zna ta po pra wie
10-let nich sta ra niach zo sta ła po zy ska na od spad ko -
bier czy ni pa ni Te me nu żki Wdow czyk.

Wśród do ku men tów znaj du je się za świad cze nie
dr. inż. J. Lu ge ona, dy rek to ra Pań stwo we go In sty -
tu tu Me te oro lo gicz ne go, po twier dza ją ce iż w lip -
cu 1932 r. Cent kie wicz był kie row ni kiem I Pol skiej
Wy pra wy Po lar nej na Wy spę Nie dźwie dzią. 13-
mie sięcz na wy pra wa, któ ra wy ru szy ła z Le gio no -
wa za owo co wa ła nie tyl ko wa żny mi ob ser wa cja mi
na uko wy mi, ale ta kże gło śną ksią żką „Wy spa mgieł
i wi chrów”. Cze sław Cent kie wicz wska zu je w niej
Le gio no wo, ja ko głów ne miej sce przy go to wań
do wy pra wy po lar nej. W lip cu 2012 r. mi nie 80.
rocz ni ca tych wy da rzeń.

Po po wro cie z wy pra wy Cent kie wicz zo stał
na sta łe za trud nio ny w Pań stwo wym In sty tu cie
Me te oro lo gicz nym, a od stycz nia 1935 r. do wy bu -
chu II woj ny świa to wej pra co wał w Ob ser wa to rium

Ae ro lo gicz nym PIM w Le gio no wie. W tym cza sie
od był wie le pod ró ży, któ re za in spi ro wa ły go li te -
rac ko. W czerw cu 1936 r. po now nie od wie dził mia -
sto Tromsö i Wy spę Nie dźwie dzią w Nor we gii.
W lu tym i mar cu 1937 r. od był pod róż na nor we -
skim stat ku my śliw skim na Mo rzu Ba rent sa. Ja ko
kie row nik Dzia łu Ra dio me te oro lo gicz ne go w Le -
gio no wie opu bli ko wał przed woj ną zna ne opo wia -
da nie „Ana ruk chło piec z Gren lan dii” (1937 r.),
a ta kże ksią żki: „Cze lu skin”, „W lo dach Eis fior -
du”, „Zno wu na Pół no cy”, „Bia ła Fo ka”.

W 1950 r. Cent kie wicz po wró cił do Le gio no wa
– zo stał za trud nio ny na sta no wi sku kie row ni ka
Dzia łu Ra dio me te oro lo gicz ne go. Za miesz kał z żo -
ną Ali ną przy ul. Ze grzyń skiej, w bu dyn ku sto ją cym
tuż za głów nym gma chem PIM. W tym okre sie Ali -
na Cent kie wicz by ła rad ną miej ską w Le gio no wie.
Oko ło 1956 r. Cent kie wi czo wie wy pro wa dzi li się
do War sza wy. Jed na kże w okre sie le gio now skim
wspól nie na pi sa li kil ka ksią żek m.in. „Na pod bój
Ark ty ki”, „Ra dio sta cja za mil kła”, „Zno wu na Wy -
spie Nie dźwie dziej”, „Ark ty ka kraj przy szło ści”.

dr Jacek Szczepański
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie n

Legionowski ślad Centkiewiczów
Ogło sze nie przez Ra dę Mia sta w Le gio no wie ro ku 2012 – „Ro kiem Ali ny i Cze sła wa Cent kie wi czów”
po zwo li przy po mnieć syl wet ki tych zna ko mi tych pi sa rzy i pod ró żni ków tak sil nie zwią za nych z na -
szym mia stem.

p Znakomici mieszkańcy Legionowa – Alina i Czesław Centkiewiczowie
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Te ra pia chłop ca przy no si
ogrom ne efek ty, lecz NFZ nie
re fun du je le cze nia dzie ci au ty -
stycz nych.

Ow szem, za pew nia bez płat ną
opie kę lo go pe dy, te ra pię sen so -
rycz ną oraz po ra dy psy cho lo ga,
jed nak nie re fun du je pod sta wy
co dzien nych ćwi czeń po 4 go -
dzi ny dzien nie, któ re są nie -
zbęd ne do funk cjo no wa nia
w spo łe czeń stwie. Te ra pia ta
uczy dziec ko od pod staw
wszyst kie go, przede wszyst kim
po łą cze nia zmy słów w jed ną
funk cjo nu ją ca ze so bą ca łość.
Mi chał po trze bu je jesz cze 3 lat
tak in ten syw nej te ra pii

Kosz ty ta kich za jęć są ogrom -
ne – w przy pad ku Mi cha ła po -
trze ba 5 ty się cy zło tych
mie sięcz nie.

– Dla mat ki nie ma nic gor -
sze go niż wi dzieć mo żli wo ści
dziec ka, chę ci do re ha bi li ta cji
i nie mieć mo żli wo ści za pew nie -
nia środ ków na le cze nie – mó wi
Agniesz ka Szy mań ska, ma ma
Mi cha ła – ONZ ofi cjal nie uznał
au tyzm za je den z naj po wa żniej -
szych pro ble mów zdro wot nych
świa ta, jed nak wciąż tak ma ło
ro bi się dla dzie ci au ty stycz nych.

Kon cert cha ry ta tyw ny od bę -
dzie się 4 mar ca, po czą tek prze -
wi dzia ny jest na godz. 1130.
Za pla no wa no licz ne wy da rze nia
to wa rzy szą ce im pre zie: kier ma -
sze, sta no wi ska dla dzie ci, lo te rię,
au kcję cha ry ta tyw ną. W kon cer -
cie we zmą udział dzie ci z le gio -
now skich przed szko li i szkół,
scho le, chór Erin, Echo, Sza chraj,

Gru pa Nikt mnie nie chce, chór
LUTW, Ze non Dur ka, ca łość za -
koń czy kon cert roc ko wy (End of
Trans mis sion, Ta ma, Bang Bang).

Wszyst kich chęt nych wspo -
móc le cze nie Mi cha ła za pra sza -

my na kon cert 4 mar ca w sa li wi -
do wi sko wej Ra tu sza oraz na
stro nę in ter ne to wą www.mi cha -
lau tyzm.pl.

oprac. Tamara Mytkowska n

Gramy dla Michała
Cier pią cy na au tyzm Mi chał Szy mań ski ma 6,5 ro ku. Od 2008 ro ku jest co dzien nie re ha bi li to wa -
ny, 5 dni w ty go dniu spę dza w naj lep szym ośrod ku te ra peu tycz nym w Pol sce. Kosz ty le cze nia są tak
ogrom ne, że ro dzi ce wszel ki mi spo so ba mi sta ra ją się po zy skać do dat ko we środ ki. 4 mar ca w le gio -
now skim ra tu szu od bę dzie się kon cert cha ry ta tyw ny dla Mi cha ła.

Ele ni Tzo ka, z do mu Mi lo po ulu po wszech nie
zna na ja ko Ele ni, jest tak bar dzo lu bia na w na szym
mie ście, że trze ba by ło zor ga ni zo wać do dat ko wy
kon cert i ar tyst ka wy stą pi ła 5 lu te go dwu krot nie.
Trze ba nad mie nić, że dwu krot nie też sa la oka za ła
się zbyt ma ła dla licz ne go gro na wiel bi cie li słyn nej
Gre czyn ki. Ja ko, że jej wy stęp zbiegł się w cza sie
z ogło sze niem Le gio no wa cen trum po by to wym dla
gra ją cej w Mi strzo stwach EU RO 2012 re pre zen -
ta cji Gre cji, śmia ło mo żna po wie dzieć, że kon cert
Ele ni ofi cjal nie za in au gu ro wał roz ryw kę o te ma -
ty ce grec kiej w Le gio no wie.

Ar tyst ka, któ ra po sia da w swo im re per tu arze
wie le prze bo jów za rów no pol skich, jak i grec kich,
a ta kie hi ty jak „Do wi dze nia mój ko cha ny”, „Baw -
my się, śmiej my się”, „Chcę ko chać”, „Za wszyst -
kie no ce”, „Na mi łość nie ma ra dy”, czy „Mi łość
jak wi no” nu ci już trze cie po ko le nie fa nów, do sko -
na le tra fi ła w gu sta le gio now skiej pu blicz no ści. Pu -
blicz no ści, któ ra zna ła jej mu zy kę ze swo ich
mło dzień czych lat.

– Bar dzo się cie szę, że lu dzie na dal chcą słu chać
mo ich pio se nek – za rów no tych sta rych, jak i np.,
grec kich, któ rych nie mo że za brak nąć pod czas mo -
ich kon cer tów – po wie dzia ła ar tyst ka w roz mo wie
z le gio now ską te le wi zją LTV – za pre zen tu ję nie
tyl ko ryt micz ne prze bo je, ale też utwo ry re flek syj -
ne, skła nia ją ce do za du my i za sta no wie nia się
nad wła snym ży ciem.

11 lu te go le gio now ski Ra tusz wy peł ni ły zgo ła in -
ne dźwię ki – swój re ci tal roz po czę ła Mał go rza ta

Wa lew ska, słyn nej mez zo so pra ni st ce przy for te pia -
nie to wa rzy szył Ro bert Mo raw ski. W ze sta wie niu
bry tyj skie go ty go dni ka Ti me w 1999 ro ku ar tyst ka
zo sta ła za li czo na do gro na dzie się ciu naj sław niej -
szych Po la ków, ja ko „jed na z gwiazd, któ re oświe -
tlą Pol sce dro gę w na stęp ne ty siąc le cie.”
W kon kur sie Per ły Pol skiej Go spo dar ki 2008 r. zo -
sta ła uho no ro wa na Per łą Ho no ro wą za krze wie nie
kul tu ry Pol skiej na świe cie. W pierw szej czę ści
kon cer tu śpie wacz ka za pre zen to wa ła głów nie tra -

dy cyj ne pol skie pie śni au tor stwa Kar ło wi cza, Mo -
niusz ki czy Szo pe na. W prze rwach po mię dzy
utwo ra mi świa to wej sła wy ar tyst ka z hu mo rem
opo wia da ła pu blicz no ści ope ro we hi sto rie z ży cia
wzię te. Dru gą część kon cer tu wy peł ni ły dźwię ki
zna ne z so lo we go do rob ku ar tyst ki.

MOK Legionowo n

Koncertowy luty
Mroź ne dni lu te go ocie pli ły nam zna ne w ca łej Pol sce na zwi ska – na sce nie le gio now skiej sa li wi do wi sko -
wej sta nę ły dwie pa nie wy ko nu ją cy cał ko wi cie ró żny re per tu ar – Ele ni oraz Mał go rza ta Wa lew ska.

p Eleni wystąpiła na legionowskiej scenie dwukrotnie

p światowej sławy śpiewaczka Małgorzata Walewska

p na rehabilitację Michała potrzeba 5 tys. zł miesięcznie
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Jak mó wi Pre zes klu bu Je rzy Gó rec ki – od po -
cząt ku ja sny był cel – awans w cią gu dwóch se zo -
nów. „Ale na sze za wod nicz ki pod wo dzą tre ne rów
tak do brze so bie ra dzą w li dze, że po ja wi ło się
świa teł ko, któ re mo że nas do pro wa dzić do ce lu
jesz cze w tym ro ku. Cel był am bit ny, ale wi dać, że
re al ny. Po cze kaj my jesz cze 2 mie sią ce, a oka że się
czy ten rok przy nie sie nam suk ces” – po wie dział
w roz mo wie z ser wi sem le gio no via.pl.

Wraz z suk ce sa mi dziew czyn oży wi li się też ki bi ce
– ak tyw nie dzia ła Klub Ki bi ca, fa ni dys ku tu ją na fo -
rach in ter ne to wych. Po ja wia ją się ta kże gło sy kry ty -
ki, któ ry mi za wod nicz ki jed nak się nie przej mu ją
– Wszyst ko we ry fi ku je par kiet, a tu taj od po wia da -
my na ra zie bar dzo wy mow nie. Dziś sły szy my, że ma -
my sła be przy ję cie, sła by atak, sła be ro ze gra nie,
sła bo bro ni my, sła bo za gry wa my, sła bo blo ku je my.
W ogó le ta cy sła bi je ste śmy. I dla te go wła śnie pro -
wa dzi my w li dze – na pi sa no na stro nie in ter ne to wej.

Ki bi ce jed nak są dla dru ży ny wa żnym czyn ni -
kiem mo ty wu ją cym – Po nie waż na na sze me cze
przy cho dzi du ża licz ba ki bi ców, co jest za słu gą do -
brze gra ją cych za wod ni czek oraz od po wied niej re -
kla my, ktoś mu si za chę cać ki bi ców do ak tyw ne go
ki bi co wa nia dru ży nie. I dla te go zo stał po wo ła ny
Klub Ki bi ca – mó wi Pre zes Gó rec ki – Trans pa ren -
ty, fla gi, trąb ki, ko szul ki to atry bu ty, któ re ma ją
po móc w zin te gro wa niu ki bi ców do jak naj lep sze -
go wspie ra nia na szej i ich dru ży ny. Dla bar dziej
efek tyw ne go ki bi co wa nia pro po nu ję, że by ki bi ce
ubra ni w ko szul ki klu bo we Le gio no vii, sia da li
w jed nym sek to rze.

A co da lej z Sió dem ką? Za rząd na dzień dzi siej -
szy nie prze wi du je spe cjal nych i du żych zmian per -
so nal nych wśród za wod ni czek i szta bu
szko le nio we go.

oprac. na podstawie www.legionovia.pln

Bie gi już 21 kwiet nia a zgło sze nia do bie gu głów -
ne go przyj mo wa ne bę dą od dnia 1 mar ca 2012 r.
od go dzi ny 1000 do dnia 19 kwiet nia 2012 r. do go dzi -
ny 1200 po przez wy peł nie nie for mu la rza zgło sze nio -
we go na stro nie in ter ne to wej www.mo sir -le gio no wo.pl

bądź wy sła nia zgło sze nia fa xem na nr 22 784 85 92.
Do dat ko wą atrak cją pod czas bie gów, któ rą chce my
za pro po no wać bie ga czom jest kon kurs zwią za ny
z Gre cją. Wśród uczest ni ków po sia da ją cych pod czas
bie gu coś zwią za ne go z Gre cją roz lo su je my na gro dy.

Zna my już ter min ko lej nej Le gio now skiej Dy -
chy. Naj więk szy w Le gio no wie bieg ulicz ny od bę -
dzie 3 czerw ca 2012 ro ku. Za pi sy przyj mo wa ne
bę dą już od 15 mar ca 2012 r. na stro nie www.le gio -
now ska dy cha.pl.

W mar cu za pra sza my rów nież na za ję cia z ani -
ma to ra mi na obiek tach MO SiR. Już od 1 mar ca
na bo isku Or lik na te re nie Sta dio nu Miej skie go
bę dą od by wa ły się za ję cia z ani ma to rem, od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach 1600–2000, w so bo ty
i nie dzie le w go dzi nach 1000–2000.

Dla mi ło śni ków spor tów ze spo ło wych po raz ko lej -
ny or ga ni zu je my Eli mi na cje do mło dzie żo wych Mi -
strzostw Eu ro py w pił ce ręcz nej mę żczyzn o Pu char

Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo. Tur niej od bę dzie się
w Are nie Le gio no wo w dniach 5–7 kwiet nia 2012 ro -
ku. W im pre zie oprócz bia ło – czer wo nych udział we -
zmą re pre zen ta cje Ma ce do nii i Fin lan dii.
5 kwiet nia 2012 r.

1800: Ma ce do nia – Pol ska
6 kwiet nia 2012 r.

1600: Fin lan dia – Ma ce do nia
7 kwiet nia 2012 r.

1130: Pol ska – Fin lan dia
Za pra sza my! Wstęp bez płat ny!
Chcesz wie dzieć wię cej o MO SiR Le gio no wo

– za pisz się na nasz new slet ter na stro nie www.mo -
sir -le gio no wo.pl. n

Wio sna z MO Si Rem
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Le gio no wie już za pra sza na po wi ta nie wio sny pod czas Wio sen nych Bie -
gów Prze ła jo wych o Pu char Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo. Bie gi od bę dą się jak zwy kle w le sie le gio now skim,
jak zwy kle w so bo tę i jak zwy kle bę dzie wie le atrak cyj nych na gród oraz nie spo dzia nek. Jak zwy kle rów nież dla
ka żde go bie ga cza ko szul ka, smacz ny po si łek i prze pięk ny me dal, a do te go nie po wta rzal na at mos fe ra.

W tym se zo nie Sió dem ka Le gio no via nie ma
pra wa prze grać. Dziew czy ny do sko na le zna ją swój
cel i z upo rem dą żą do awan su. Zasz ko dzić im mo -
że je dy nie kon tu zja w ze spo le, na pew no nie gra ry -
wa lek. Na wet słab sza for ma „La lek” nie po win na
mieć wpły wu na wy gra nie run dy za sad ni czej. Le -

gio now skie za wod nicz ki pół to ra ro ku gra ły bez po -
ra żki, lecz na wet nie daw na prze gra na ze Spar tą 2:3
nie ostu dzi ła ich za pa łu. By ła to pierw sza li go wa
po ra żka LTS -u od 27 mar ca 2010 r., za po wia da się,
że ostat nia. Już trzy dni póź niej le gio no wian ki wy -
gra ły na wy jeź dzie 3:1 z Gau dią Trzeb ni ca.

O krok od PlusLigi
Zespół Le gio no via Le gio no wo, po mi mo jed nej po ra żki, na dal nie ugię te zmie rza ją ku Plu sLi dze.
Po 20. ko lej ce pod opiecz ne tre ne ra Lal ka ma ją na kon cie 54 punk ty – o sześć wię cej niż ko lej na w ta -
be li KS Mu ro wa na Go śli na.

p „Siódemki” zmierzają ku PlusLidze

p LTS Legionovia tylko raz dała się pokonać w tym sezonie
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W kwietniu rozeGRA się pierwsze starcie…
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