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Krótko
Dyżurujący Przewodniczący
Jeśli borykają się Państwo z problemami, które rozwiązać może Rada Powiatu w Legionowie, zapraszamy na dyżury jej Przewodniczącego
– pana Szymona Rosiaka. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się
w każdy poniedziałek w budynku
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, mieszczącej się
przy ul. Jagiellońskiej 11,
w godz. 15: 00-17: 00.

Pociągiem na Okęcie

EURO w Polsce,
EURO w powiecie
Euro 2012 – największa impreza sportowa w historii państwa
polskiego. A jeśli ktoś się nie zgodzi – to na pewno w historii
powiatu legionowskiego. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej
imprezy dla promocji walorów naszego regionu.

M

iasto Legionowo i Gmina Serock (konkretnie hotel Warszawianka) tworzą centrum
pobytowe dla reprezentacji Grecji,
mistrza Europy z 2004 r. Dzięki temu EURO zagości także na terenie
naszego powiatu, czy to na legionowskim stadionie, czy nad wodami Jeziora Zegrzyńskiego. Rzesze turystów, tak z kraju, jak i zza granicy
zawitają do nas. Spora część z nich

zamieszka w ośrodkach wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Przygotowaliśmy
dla nich zestaw folder plus mapa
– przygotowane przez powiat, w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Wydawnictwa będzie można
otrzymać czy to w punktach informacji turystycznej, urzędach, obiektach sportowych, hotelach, albo od...
policjantów, którzy np. zatrzymają
nasz samochód do kontroli.

Wydawnictwa powiatu będzie
można nabyć także w warszawskich
punktach informacji turystycznej,
także tych przy strefie kibica. Nie
zabraknie ich także w „strefach kibica”, jakie gminy powiatu organizują
u siebie.
Zarówno dla kibiców, jak i osób,
które nie pasjonują się piłką nożną
gminy przygotowały szereg imprez,
odbywających się podczas trwania
EURO, zarówno w Legionowie, jak
i nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronach www.jezioro.zegrzynskie.pl oraz www.powiat-legionowski.pl.

Czas mistrzostw to także doskonała
okazja, by zaprezentować nasz powiat
w telewizji. 9 czerwca w godz. 17.0022.00 zapraszamy wszystkich na dziką plażę w Nieporęcie, skąd TVP Warszawa nadawać będzie swój program.
Zapraszamy także na nasze strony
facebookowe – Jeziora Zegrzyńskiego oraz Powiatu Legionowskiego,
gdzie można wziąć udział w wielu
konkursach i wygrać nagrody oraz
upominki.
Najistotniejsze jednak, byśmy
wszyscy dobrze się bawili, a Polacy
zwyciężali. Czego wszystkim Nam
życzymy!
Więcej o EURO na str. 6-7

Janosikowe – kara za skuteczność
Ile kosztuje „Janosik”? – to kluczowy problem, który stał się podstawą do dyskusji podczas debaty
zorganizowanej 28 maja w Pruszczu Gdańskim.

N

a spotkaniu obecni byli przedstawiciele Koalicji Powiatów: Starosta Legionowski Jan Grabiec, Wicestarosta Warszawski Zachodni Paweł
Białecki, gospodarz debaty Starosta Powiatu Gdańskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec, a także wójtowie ościennych gmin
oraz Senator RP Kazimierz Klejna.
Po prezentacji, dotyczącej wad działania
mechanizmu wyrównywania dochodów
jednostek samorządu terytorialnego, rozpoczęła się żarliwa dyskusja.
– Janosikowe to dolegliwość
za pewną skuteczność działania – tak
zobrazowała problem Magdalena Kołodziejczyk, Wójt Gminy Pruszcz
Gdański. – Nie powinniśmy się bać

mówić głośno o swoich problemach,
wspierając je argumentami ekonomicznymi oraz prawnymi – zachęcał
zebranych Jan Grabiec.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Senator RP Kazimierz Klejna, który, jak wszyscy zebrani, również widzi
potrzebę zmiany dotychczasowej ustawy o wyrównywaniu dochodów JST.
Senator zachęcał do zgłaszania opinii,
dotyczących wprowadzenia w przepisach potrzebnych poprawek, zarówno
do Sejmu, jak i Senatu. – Jestem przekonany, że ustawa zostanie zmieniona. To wręcz niedopuszczalne, aby samorządy traciły z powodu swojej aktywności – podsumował Klejna.

Już od 1 czerwca mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mieli ułatwiony dojazd na warszawskie lotnisko. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia SKM – S3, która rozpoczynać będzie swój bieg na stacji Legionowo Piaski i, jadąc przez centrum
Warszawy, dowiezie pasażerów
do portu lotniczego Okęcie. Z naszego powiatu będzie można również
dojechać pociągiem na lotnisko
w Modlinie, które już wkrótce zostanie otwarte. Na stacjach Legionowo,
Legionowo Przystanek oraz Chotomów zatrzymywać się będą składy
z portu lotniczego Modlin do Dworca
Wschodniego w Warszawie.

„Zefir” znów na wodach
Jeziora
1 maja ZTM już po raz czwarty
uruchomił linie turystyczne. Po Wiśle
znów pływają statki „Wars” i „Zefir”.
Ten drugi przewozi pasażerów z Podzamcza przez śluzę Kanału Żerańskiego do serockiego molo w każdy
weekend od 1 maja do 26 sierpnia.
Tam cumuje na dwie godziny, aby następnie wyruszyć w drogę powrotną
do Warszawy. Ta całodniowa wycieczka stanowi główny punkt wiosenno-letniej oferty Zarządu Transportu
Miejskiego. Bilety na obydwa rejsy
zakupić można już teraz w Punkcie
Obsługi Pasażerów ZTM na stacji metra Centrum oraz (w miarę dostępności wolnych miejsc) na statkach
przed rejsami. Dostępność biletów
można sprawdzać na bieżąco na stronie ztm.waw.pl

Parking dla przyszłych mam

Ożywiona dyskusja toczyła się nie tylko na sali obrad, ale i w kuluarach

Pod koniec maja na parkingu
przed legionowskim starostwem pojawiły się, obiecane w ramach programu „Powiat przyjazny mamie i dziecku”, miejsca parkingowe, przeznaczone wyłącznie dla kobiet w ciąży. Znajdują się tuż przy wejściu do budynku
urzędu po lewej stronie, obok miejsc
dla osób niepełnosprawnych i są
oznakowane odpowiednim napisem.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
piłkarski

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka
ul. Kwiatowa 80, 05-120 Legionowo
opiekunki: Anna Zalewska i Renata Łabenda

Kuba
Karubin
Co to jest Euro 2012? – ja nie chciałbym grać, bo tam bardzo długo się gra,
co najmniej 2 godziny choć są przerwy,
które trwają minutę. Ja najbardziej lubię kolorowe stroje. Mój ulubiony kolor
to biały.

Mateusz
Zakrzewski
Co to jest Euro 2012? – w Euro
gra 100 drużyn. Ja właśnie zapisałem
się na piłkę w Legionowie, ale teraz
boli mnie noga i nie mogę grać.

Co to jest centrum pobytowe?
– według mnie to taka szatnia piłkarska. Wstęp do centrum mają tylko piłCo to jest centrum pobytowe?
– to według mnie Muzeum Kopernika. karze. Ja kibicuję polskiej drużynie.
Chciałbym pójść do takiego centrum po- Znam takiego jednego piłkarza Roberta Lewandowskiego.
bytowego z mamą. Często wychodzę
z mamą na spacery do sklepu i kupujemy chipsy. W takim centrum pobytowym na pewno są chipsy dla dzieci.

Maja
Młynarczyk
Co to jest Euro 2012? – to jest coś takiego, że jakby grają tam mecze.
W Europie 2012 grają w piłkę nożną.
Mateusza cały czas faulują na piłce
i ma kontuzję kolana. Ja bym chciała
być napastnikiem. Polska drużyna wystąpi w strojach biało-czerwonych. Mi
się takie podobają.

Z dziećmi
rozmawiał:
Marcin
Dembowski

Co to jest centrum pobytowe?
– dla mnie centrum pobytowe to może
być muzeum, gdzie są różne kości dinozaurów. Ja tam kiedyś byłam. Te kości mogą mieć 2 metry, a nawet być
większe niż drzewo. Do takiego centrum trzeba zapłacić żeby wejść

Zosia
Lisota
Co to jest Euro 2012? – ja chciałam to
samo powiedzieć co Maja.
Co to jest centrum pobytowe? – to
na przykład może być Muzeum Kopernika. Tam jest dużo fajnych rzeczy
i dużo ludzi chodzi.

Kajtek
Banaszkiewicz
Co to jest Euro 2012? – nie wiem czy
będę oglądał to Euro. To taka impreza.
Najczęściej oglądam mecze z mamą
i z tatą. Ja chciałbym być bramkarzem.
Co to jest centrum pobytowe?
– dla mnie centrum pobytowe to zoo,
bo tam jest dużo zwierząt. Mogą być
tam: tygrysy, żyrafy, foki i dzikie ptaki, np.: orły i sokoły.

Ola
Paluszek
Co to jest Euro 2012? – ja chciałabym
zagrać w takim Euro 2012. Grają tam
też dziewczynki. Mój brat Kuba uczy
mnie piłki nożnej. On by chciał być
bramkarzem. Ja też chciałabym grać
na bramce.
Co to jest centrum pobytowe?
– według mnie to taki budynek, w którym mogą być zakwaterowane drużyny. Może się tam zmieścić 50 osób. Ci
ludzie mają tam wyżywienie, kino i teatr. Ja nie byłam nigdy w takim centrum, ale poszłabym z tatą. On jednak
pracuje i przyjeżdża tylko w piątki, bo
chyba pracuje w Szczecinie.

Zuzia
Świderska
Co to jest Euro 2012? – Nie chciałabym zagrać w Euro. Oglądam piłkę
nożną tylko z tatą. Sama gram w piłkę, ale nie wiem na jakiej pozycji, często atakuję.
Co to jest centrum pobytowe?
– mi centrum pobytowe kojarzy się
z muzeum Fryderyka Chopina. To był
taki aktor.

Euro 2012 – nazwa skrócona odbywających się w tym roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, organizowanych przez UEFA (europejski
związek federacji piłkarskich).
Mistrzostwa Europy UEFA rozgrywane są co cztery lata. Składają się
z trzech faz: eliminacji, baraży i finałowego turnieju. Eliminacje rozgrywane są w dziewięciu grupach.
W każdej z nich gra po pięć lub sześć
drużyn rozgrywających między sobą
mecz i rewanż. Zwycięzcy grup oraz
najlepsza drużyna z drugiego miejsca
automatycznie kwalifikują się do turnieju finałowego. Pozostałe osiem
drużyn z drugich miejsc rozgrywa
barażowy dwumecz decydujący
o awansie do finałów. Stawkę uzupełniają gospodarz (lub współgospodarze) finałowych zawodów.
Finały Mistrzostw Europy w piłce
nożnej odbędą się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca, a 1 lipca 2012
roku. To trzeci raz, gdy finały organizują dwa kraje. Wcześniej robiły to
Belgia z Holandią w roku 2000 oraz
Austria i Szwajcaria w roku 2008.
Podczas Euro 2012 rozegranych zostanie 31 spotkań. Odbędą się
na ośmiu stadionach, czterech w Polsce – Gdańsk, Poznań, Warszawa,
Wrocław – i czterech na Ukrainie
– Donieck, Lwów, Charków i Kijów.
Mecz otwarcia odbędzie się 8 czerwca w Warszawie, a finał 1 lipca w Kijowie. Wszystkie spotkania będą
transmitowane na żywo do ponad 200 krajów świata.
Pierwsze zawody o mistrzostwo Europy odbyły się w 1960 roku pod nazwą Puchar Europy Narodów UEFA.
Zwyciężyła wówczas drużyna Związku Radzieckiego, pokonując po dogrywce Jugosławię. Do 1976 r. w turnieju finałowym brały udział tylko
cztery drużyny. W latach 1980-1992
– osiem, a od 1996 roku – szesnaście.
W finałowym turnieju rozgrywki toczą
się w czterech grupach. Do fazy pucharowej awansują zespoły z dwóch
pierwszych miejsc w każdej grupie.
Od tej fazy gra toczy się systemem pucharowym: przegrany odpada.

Centrum pobytowe – miejsce zakwaterowania i treningów reprezentacji piłkarskiej, biorącej udział w Euro 2012.
Z 16 drużyn narodowych, które zagrają w Mistrzostwach Europy, 13 będzie mieszkać i trenować w Polsce,
a 3 na Ukrainie. Jednym z centrów
pobytowych jest Legionowo, które wybrała reprezentacja Grecji. Piłkarze
będą mieszkać w Hotelu „Warszawianka” w Jachrance, a trenować
na stadionie miejskim w Legionowie.
Mieszkańcy powiatu legionowskiego
będą mogli obejrzeć dwa treningi
drużyny greckiej – otwarte treningi
odbędą się 5 i 9 czerwca, a zaproszenia na nie będzie można wygrać
w konkursach organizowanych przez
Miast Legionowo i Powiat Legionowski
(www.powiat-legionowski.pl,
www.legionowo.pl)
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Inwestycje – powiatowy priorytet

Choć Janosik łupi nas bez litości, powiatowi włodarze starają się, by nie odczuli tego mieszkańcy. Sposobem na zwiększenie inwestycyjnego
budżetu jest pozyskiwanie pieniędzy z unijnych i rządowych programów.

Robert Wróbel, wicestarosta legionowski
Kryzys głośno puka również do samorządowych drzwi, więc jesteśmy zmuszeni nie tylko do oszczędzania na bieżącej działalności, ale przede wszystkim
do pomnażania budżetu inwestycyjnego. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne ze świadomością, że zarówno na etapie wnioskowania, jak i rozliczenia inwestycji, wymaga to od nas wyjątkowej staranności i zaangażowania.
W ten sposób przebudowaliśmy kilka przepraw mostowych i kilometry dróg
we wszystkich gminach powiatu. Za kilka tygodni dzięki ponad 3 milionom
złotych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, które dodatkowo zasilą
nasz budżet, gmina Nieporęt zamieni się w plac budowy. Ruszy budowa mostu
w Wólce Radzymińskiej i przebudowa najbardziej zdegradowanych dróg powiatowych: ulic Wojska Polskiego i Wczasowej w Białobrzegach i Ryni. Podobnie współpraca z Legionowem i pozyskanie jednej trzeciej finansowania ze
„schetynówki” pozwoli nam już za miesiąc rozpocząć gruntowną przebudowę
układu ulic Mireckiego, Jana Pawła I i Alei Legionów. Przygotowujemy już projekty, które staną się podstawą do wystąpienia o środki zewnętrzne w kolejnych latach we współpracy finansowej z gminami.
Liczba inwestycji powiatowych byłaby
o wiele mniejsza bez pozyskiwanych dotacji

D

wie najkosztowniejsze inwestycje Powiatu Legionowskiego
w tym roku to przebudowa drogi powiatowej nr 1818W, na którą
składają się ulice Mireckiego, Jana
Pawła I, Al. Legionów w Legionowie
i ul. Kościelna w Łajskach (gmina
Wieliszew) oraz przebudowa mostu
w gminie Nieporęt wraz z dojazdami.
Na te dwa zadania udało się urzędnikom ze starostwa pozyskać ponad 4
miliony złotych.
Blisko 750 tysięcy zł wyniesie dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) na pierwsze z wymienionych zadań. Ponadto
Powiat dostanie na nią wsparcie finansowe w wysokości ponad 900 tys. zł.
od Gminy Legionowo. Prace drogowe
rozpoczną się już w lipcu, a ich finał
planowany jest na koniec października
tego roku. Kolejna dobra wiadomość,
potwierdzona już oficjalnym pismem
z Ministerstwa Finansów, to przyznanie środków w kwocie 3 317 500 zł z rezerwy budżetu państwa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1813W wraz z dojazdami do niego
w gminie Nieporęt.
Dotychczasowe sukcesy w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy nie oznaczają końca starań władz powiatu.
Obecnie trwają prace związane
z przygotowaniem dokumentacji
do następnych wniosków o dofinansowanie. Powiat złoży je podczas kolejnego, wrześniowego naboru, jaki ma
zostać ogłoszony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto obok dużych i kosztownych zadań Powiat Legionowski
realizuje szereg mniejszych, choć nie
mniej ważnych, przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie zostały zapisane
w budżecie na bieżący rok (patrz
ramka).

Zadania inwestycyjne
zapisane w budżecie Powiatu
Legionowskiego na 2012 r.
1. Budowa i przebudowa urządzeń odwadniających w drogach
powiatowych
2. Poprawa bezpieczeństwa z uwzględnieniem ruchu pieszego
oraz osób niepełnosprawnych w obrębie węzła komunikacyjnego ul. Kolejowej i przeprawy drogowej nad linią kolejową
E-65 Warszawa-Gdynia
3. projekt i budowa drogi powiatowej nr 1809W w miejscowości
Kania Nowa w gminie Serock
4. projekt i budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla
pieszych w drodze powiatowej nr 1820W przy szkole podstawowej w m. Olszewnica Stara (gm. Wieliszew)
5. projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1822W (ul. Niepodległości) w gminie Wieliszew
6. projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul. J. III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w Legionowie
7. projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1818W (ul. Kościelna) w gminie Wieliszew
8. projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Cynkowej z Al. Legionów w Legionowie
9. projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Legionowie
10. przebudowa drogi powiatowej nr 1818W (ul. Józefa Mireckiego, ul. Jana Pawła I i Al. Legionów od ul. Mireckiego do ul.
Wyszyńskiego w Legionowie oraz ul. Kościelnej w gminie
Wieliszew)
11. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W
w gminie Nieporęt wraz z dojazdami
12. wykonanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 631 (ul. Nowodworska) z drogą powiatową
nr 1817W (ul. Dworcowa) oraz drogą gminną nr 180504W
z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek I
(gm. Wieliszew)

Tak widzą świat...
Wernisaż wystawy prac plastycznych i rzeźb wychowanków
i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
odbył się w Galerii Sztuki Ratusz w Legionowie 15 maja 2012.
Prace można było tam oglądać do 23 maja.

W

ystawa pod tytułem „Tak widzę świat...” to jedna z imprez
kulturalnych, przygotowanych
w ramach tegorocznych obchodów Dni
Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego, których głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie i Fundacja „Promień
Słońca” przy wsparciu samorządu Legionowa i Powiatu Legionowskiego. To
także bardzo ważne wydarzenie dla
całej społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz niepełnosprawnych twórców z naszego powiatu. Z jednej strony wystawa jest okazją
do zaprezentowania ich umiejętności.
Z drugiej – za pośrednictwem prac plastycznych wykonanych różnymi technikami (od rysunku po kolaż) oraz
rzeźb mieli szansę pokazania swojej
wrażliwości i kreatywności, pokazania, jak widzą świat. W programie
wernisażu znalazło się również

przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, przygotowane pod opieką Liliany Sadowskiej przez uczniów legionowskiego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych. Wyjątkowe, bo aktorzy
nie mówią, mogli jednak wystąpić
dzięki nowoczesnym komunikatorom, wspomagającym osoby dotknięte tego typu niepełnosprawnością.
Prezentację różnorodnych urządzeń
technicznych, pomocnych osobom
niemym, przygotowali i poprowadzili
uczniowie Gimnazjum Specjalnego
przy wsparciu Agnieszki Łuniewicz-Stępniak.
W ramach Dni Osób Niepełnosprawnych odbyła się również I Legionowska Paraolimpiada i plener malarski „Choć, pomaluj mój świat”. Część
prac z pleneru będzie prezentowana
podczas Dni Legionowa (2 czerwca)
w stoiskach Fundacji „Promień Słońca” i Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
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Cały powiat czyta
Od 2009 roku legionowska biblioteka publiczna jest również instytucją powiatową, a więc dostępną
dla mieszkańców wszystkich pięciu gmin, nie tylko Legionowa. Publikujemy drugą część wywiadu z
Danutą Masiak, dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie,
dotyczącego działalności tej instytucji i jej oferty dla czytelników.
kiego grona użytkowników i wysoki
poziom świadczonych usług z pełną
automatyzacją prac bibliotecznych
i rozszerzonymi godzinami otwarcia.
Biblioteka jest nowoczesną instytucją kultury, informacji i edukacji,
miejscem integracji środowiska lokalnego oraz odpoczynku – miejscem chętnie odwiedzanym przez
mieszkańców naszego powiatu.
Danuta Masiak

Jak wyglądałaby biblioteka Pani marzeń? Czego brakuje bibliotece do zrealizowania tego marzenia?
Niezmiennie uważam, że w bibliotece najważniejszy jest czytelnik,
a szerzej ujmując – użytkownik. Dlatego też nasze wyobrażenia, wizje
czy marzenia powinny koncentrować się wokół tych, dla których biblioteki powołano. Wszystko zatem
od lokalu, jego wyposażenia, zbiorów po kadrę powinno służyć działaniom na rzecz naszych użytkowników. W bardzo dużym uproszczeniu
moja wizja legionowskiej Biblioteki
jest następująca. Biblioteka ma nowy budynek lub lokal (docelową
swoją siedzibę) nowocześnie zaprojektowany, wykonany i wyposażony
z większą powierzchnią, funkcjonalną przestrzenią, nowoczesnymi
aranżacjami i wyposażeniem. Posiada bogate zbiory z mediateką, wykwalifikowany, a przede wszystkim
otwarty na potrzeby użytkowników,
kreatywny i życzliwy personel oraz
różnorodną, atrakcyjną, stale wzbogacaną ofertę skierowaną do szero-

Czy cyfryzacja nie zagraża istnieniu
bibliotek? Czy za 10 lat nie będą instytucją przestarzałą?
Na razie cyfryzacja nie jest zagrożeniem dla tradycyjnych bibliotek.
Pierwsze biblioteki cyfrowe w Polsce
powstały w latach 90-tych XX w.,
obecnie funkcjonuje ich kilkadziesiąt. Zarówno biblioteki cyfrowe jak
i tradycyjne znajdują swoich zwolenników. Jedni wolą tekst na monitorze, inni tradycyjną, papierową
książkę. Nieunikniony jest natomiast rozwój bibliotek cyfrowych,
będzie przybywać zarówno takich
bibliotek jak i ich użytkowników.
Myślę jednak, że nie muszą obawiać
się ci, którzy preferują tradycyjny
model czytelnictwa. Jeszcze długo
współistnieć będą oba typy bibliotek, co da nam możliwość wyboru.
Odrębną kwestią jest to, czy biblioteka może być w przyszłości instytucją przestarzałą? Jeśli tak, to
kiedy to nastąpi? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, biblioteki różnie
realizują swoje zadania i różne drogi
rozwoju wybiorą w przyszłości. Jedno wydaje się pewne, zmian ani ich
tempa nie da się zatrzymać, warto to
zaakceptować i podążać za rozwija-

jącym się światem, starać się zaspokajać rosnące potrzeby użytkowników, stale wzbogacać swoją ofertę.
Już dziś np. oferowanie książek tylko w papierowej formie jest niewystarczające. Czytelnicy oczekują
książek na CD, DVD i innych nośnikach.
Co sądzi Pani o internetowym wypożyczaniu – czy to jest przyszłość bibliotek?
Z jednej strony możemy mówić
o bibliotekach cyfrowych, które oferują coraz szerszy wachlarz tekstów,
z drugiej o coraz nowocześniejszym
funkcjonowaniu tradycyjnych bibliotek, w tym o coraz powszechniejszej
automatyzacji, również wypożyczeń.
W czasach, kiedy Internet jest niemal
wszechobecny nie wystarczy już prezentacja katalogów bibliotecznych
w Internecie. Użytkownik bibliotek
powinien mieć możliwość rezerwacji
książek, multimediów i innych zbiorów bibliotecznych przez Internet.
Wówczas zapisując się do biblioteki
dostaje kartę biblioteczną oraz kod dostępu do własnego konta bibliotecznego. Z dowolnego miejsca, w którym
ma dostęp do Internetu może zalogować się na swoje konto i sprawdzić
m.in. jego stan, np. jakie tytuły ma
wypożyczone i kiedy mija termin ich
zwrotu. Może też np. zarezerwować
wybraną pozycję, dopisać się na listę
oczekujących na wydawnictwo, które
aktualnie jest wypożyczone. Dostaje
też powiadomienia elektroniczne o zarezerwowanych oraz przetrzymywanych egzemplarzach.
Dziękujemy za rozmowę.

Szóstoklasiści prawie na podium
Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych z naszego powiatu uplasowali się na czwartym
miejscu w województwie mazowieckim jeśli chodzi o średni wynik egzaminu kuratoryjnego.

O

kręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie na swoich stronach internetowych opublikowała wyniki
uczniów szóstych klas szkół podstawowych
w województwie mazowieckim ze sprawdzianu organizowanego po zakończeniu
szkoły podstawowej. Egzamin, ujednolicony
dla całego województwa, odbył się w kwietniu 2012 r.
Z opublikowanych danych wynika, że
uczniowie szkół podstawowych z terenu
powiatu legionowskiego uzyskali, ze
średnim wynikiem 25,00 punktów
za arkusz, czwarte miejsce w województwie mazowieckim (na 42 powiaty).
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobry wynik uzyskany przez naszych
uczniów za takie umiejętności, jak rozumowanie – 4. miejsce w województwie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce – 3. miejsce w województwie.
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Współpraca gospodarcza
z Ukrainą
Fot. W. Orliński

W maju tego roku delegacja Powiatu Legionowskiego gościła w Łutugino - mieście rejonowym
w województwie Ługańskim, położonym we wschodniej Ukrainie. Bezpośrednim powodem krótkiej,
dwudniowej wizyty były przygotowania do projektu realizowanego przez Unię Europejską w ramach
Partnerstwa Wschodniego.

Filia otwarta nocą
Nowa filia Muzeum Historycznego w Legionowie została
uroczyście otwarta 19 maja, podczas legionowskiej Nocy
Muzeów. Swoją siedzibę znalazła w zabytkowym budynku
kasyna na legionowskim osiedlu Piaski.”.

P

rojekt pod nazwą „Agrogorod
Ługańsk” – tworzony pod patronatem wicepremierów Polski
i Ukrainy – przewiduje stworzenie
klastra inwestycyjnego, z którego mogłyby skorzystać głównie firmy sektora rolnego. Bardzo istotne jest stworzenie przez stronę ukraińską jak najlepszych warunków dla inwestorów.
Na powierzchni ponad 100 ha powstanie duży, owocowo-warzywny rynek
hurtowy i przetwórnia z całym zapleczem logistycznym z wykorzystaniem
polskich doświadczeń. Potencjał oraz
zalety tej lokalizacji to ponad półmilionowy rynek Ługańska, bliskość

granicy z Federacją Rosyjską (ok. 30
km), sąsiedztwo europejskich korytarzy eksportowych, niewielki dystans
do lotniska oraz, co nie jest bez znaczenia, obecność Polonii.
Polska delegacja zwiedziła też zakłady drobiarskie w Łutugino, największą w okolicy firmę produkującą
materiały budowlane, spotkała się
z przedsiębiorcami produkującymi
żywność.
Z inicjatywy władz miasta odbyły
się także spotkania z miejscowymi lekarzami i nauczycielami. W trakcie
rozmów uzgodniono treść umowy

o współpracy między Powiatem Legionowskim a Administracją Rejonową Łutugino.
Warto dodać, że przedstawiciele administracji rejonowej z Łutugino gościli w naszym powiecie w kwietniu
tego roku. Spotkali się wówczas z legionowskimi przedsiębiorcami, głównie producentami żywności i wyrazili
nadzieję na współpracę. Projekt nawiązania współpracy gospodarczej
z Ukrainą daje nadzieje na ożywienie
gospodarcze dla Powiatu Legionowskiego.
JANUSZ KUBICKI

P

iknik rodzinny, pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacje
multimedialne, zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych oraz prawdziwa
żołnierska grochówka towarzyszyły legionowskiej Nocy Muzeów. Jednym
z głównych punktów programu było
otwarcie filii Muzeum Historycznego.
Uroczystość wiązała się z pożegnaniem
sztandaru rozformowanego 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia im.
płk. Juliana Sielewicza.
Zadaniem Filii Muzeum Historycznego jest właśnie dziedziczenie
tradycji wojskowej i jej kontynuowanie poprzez stworzenie miejsca spo-

Starosta wyróżniony przez media
Wyróżnienie w kategorii Najlepszy Starosta Roku 2011 na Mazowszu otrzymał starosta legionowski Jan Grabiec.
Nagrody w plebiscycie zorganizowanym przez Warszawską Grupę Doradców PR przyznawali dziennikarze mediów lokalnych.

P

lebiscyt miał na celu poprawienie sytuacji komunikacyjnej
na linii urzędnicy – mieszkańcy
– media. Zdaniem Dyrektora Warszawskiej Grupy Doradców PR Maurycego Seweryna dzięki takim inicjatywom w społeczeństwie wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa sprawna
wymiana informacji, dająca satysfakcję zarówno dziennikarzom, jak
i urzędnikom. Na dobrej komunikacji
społecznej urzędów korzystają przede
wszystkim mieszkańcy gmin Mazowsza. Nagrodzenie dobrych przykładów, zdaniem organizatorów plebiscytu, zachęca urzędy do prowadzenia
jeszcze lepszej i bardziej przyjaznej

mieszkańcom polityki
informacyjnej.
– Poprawa jakości
funkcjonowania samorządu była zawsze moim priorytetem. Jednym z kluczowych jej
elementów jest wyczerpująca i przejrzysta informacja o naszych
działaniach. Cieszę się,
że zostało to dostrzeżone. To wyróżnienie od dziennikarzy, których zadaniem jest przecież krytyczne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, jest
dla mnie bodźcem do dalszych starań.

– powiedział starosta Jan Grabiec.
Warto
wspomnieć, że spośród
włodarzy powiatu
legionowskiego nagrody w plebiscycie otrzymali również wójt Wieliszewa Paweł Kownacki (nagroda główna
w kategorii Wójt Roku 2011 na Mazowszu) i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski (II miejsce w kategorii Prezydent Roku 2011 na Mazowszu).

tkań i prezentacji osobistych pamiątek oraz wspomnień związanych
z garnizonem w Legionowie. Mieści
się ona w budynku dawnego kasyna
oficerskiego, zabytkowego obiektu,
zrekonstruowanego dzięki środkom
z Unii Europejskiej.
Zgodnie z zamysłem władz miasta i dyrekcji Muzeum, obiekt ma
pełnić nie tylko funkcję typowo muzealną, ma także integrować mieszkańców. Jak mówi zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny,
znajdzie się tam również czytelnia
prasy, odbywać się będą różnego rodzaju spotkania, a także warsztaty
dla dzieci i młodzieży.
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Szansa czy kłopoty?

O tym, co oznaczają dla naszego regionu Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i jak powiat się do nich
przygotowuje, rozmawialiśmy ze starostą legionowskim Janem Grabcem.
nad wizerunkiem turystycznym regionu na portalach społecznościowych.
Mimo skromnych środków staramy
się „powalczyć” o wizerunek telewizyjny stąd zadbaliśmy o relacje
„na żywo” z naszego terenu w TVP
a być może również wypali projekt
z TVN.

Co oznacza Euro2012 dla powiatu legionowskiego – szansę czy kłopoty?
Euro w powiecie legionowskim to
przejściowe kłopoty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa reprezentacji Grecji oraz kibicom i mieszkańcom naszego terenu. Przede
wszystkim to jednak szansa
na wzmocnienie marki naszego powiatu, zwłaszcza walorów turystycznych. Od dawna powtarzam, że
przy odpowiedniej strategii promocyjnej region jeziora zegrzyńskiego może być jedną z najsilniejszych marek
w Polsce. Turystyka konferencyjna i weekendowa może się stać kołem
zamachowym naszej lokalnej gospodarki, stworzyć wiele nowych miejsc
pracy, a przy tym wzbogacić ofertę rekreacyjną dla naszych mieszkańców.
Czy dobrze wykorzystamy Euro2012?
Zrobiliśmy wiele wraz z gospodarzami gmin, aby dobrze się do tego
wydarzenia przygotować. Gminy,
zwłaszcza prezydent Legionowa
i burmistrz Serocka od wielu miesię-

cy przygotowują się do przyjęcia zespołu i kibiców. Powiat zadbał o promocję zewnętrzną – we współpracy
z branżą turystyczną z naszego regionu oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną wzięliśmy
udział w targach turystycznych
w Berlinie i w Moskwie. Nasze hotele
odnotowały już zwiększone zainteresowanie klientów ze wschodu. Nawiązaliśmy bliską współpracę z Warszawskim Biurem Turystyki. Nasz folder promocyjny zawierający ofertę turystyczną regionu wydany również
po angielsku i rosyjsku będzie dostępny w warszawskiej strefie kibica
i kilkudziesięciu punktach informacyjnych na terenie stolicy. Przygotowujemy materiały dla dziennikarzy
z całej Europy. Nasi przedstawiciele
będą udzielać informacji w centrum
prasowym w Pałacu Kultury i legionowskiej Arenie. Zadbaliśmy o aktualizację informacji o bazie turystycznej w ogólnopolskich i warszawskich
branżowych portalach turystycznych.
Stworzyliśmy zespół pracujący

Ile to będzie kosztować i dlaczego tak
drogo?
Gminy wydają na promocję
w związku Euro pewnie ponad 150
tys. zł. Powiat wyda podobną kwotę.
Szkoda że mistrzostwa odbywają się
w roku bardzo trudnym finansowo
dla samorządów, bo przydałaby się
szersza kampania promocyjna. Drugiej takiej szansy nie będziemy mieli
pewnie przez kilkadziesiąt lat. Dobra
promocja jest inwestycją. Szkoda, że
inwestujemy tak niewiele, ale powiat
przy naszych kłopotach finansowych
związanych z „janosikowym” było
stać na taki wydatek tylko dzięki
środkom pomocowym z UE.

Bez mapy i folderu ani rusz!
EURO 2012 w powiecie legionowskim to czas, w którym nie
zabraknie u nas kibiców z wielu krajów Europy. Także z Polski.
Specjalnie dla nich przygotowaliśmy dwa wydawnictwa, które
pomogą im poruszać po naszej ziemi.

P

od hasłem „Kibicujemy turystom!” powstał folder, jedyne
takie wydawnictwo w regionie
zbierające informacje ze wszystkich
gmin. Folder w trzech językach
– polskim, angielskim i rosyjskim
– zawiera bazę teleadresową podzieloną na działy: rekreacja, gastronomia, noclegi, kalendarium imprez
gminnych planowanych w czasie
EURO 2012 i sezonu wakacyjnego,
zabytki i miejsca warte zobaczenia.
Również w trzech językach wydaliśmy „Mapę turystyczną okolic

Jeziora Zegrzyńskiego. Ciekawostki
o terenie oraz informacje praktyczne dla turystów”.
Wydawnictwo zawiera wszelkie
informacje, które powinny interesować turystę, zwłaszcza interesującego się piłką nożną. Mapa jest także
przydatna oczywiście dla naszych
mieszkańców.
Oba wydawnictwa będą rozdawane w punktach Informacji Turystycznej oraz w warszawskiej i legionowskiej strefie kibica.

Gdzie będzie Pan oglądał mecze?
Podobnie jak były premier – w telewizji, może niektóre w strefie kibica
na legionowskim rynku. Wprawdzie
wylicytowałem na aukcji charytatywnej bilet na mecz we Lwowie, ale z powodów rodzinnych nie pojadę.
Kto Pana zdaniem wygra Mistrzostwa?
Na pewno wygrają Polacy i Ukraińcy, a mam nadzieję, że również mieszkańcy powiatu legionowskiego. Euro
to inwestycja w naszą markę, która
dobrze wykorzystana przyniesie
wzrost poziomu życia. Możemy wygrać Euro dla nas i naszych dzieci.

Jak pojedziemy na EURO?
AUTOBUSEM:
705 z Ryni przez Białobrzegi
i Nieporęt do Żerania
723 z PKP Legionowo Przystanek
do Żerania
731 z os. Młodych w Legionowie
do Żerania
734 z Nowych Załubic przez Białobrzegi i Nieporęt do Żerania
735 z Zegrza Płd. przez Nieporęt
do Żerania
736 z Legionowa do Żerania
powrót AUTOBUSEM nocnym
N63 z pętli przy al. Jana Pawła II (DW. CENTRALNY 03) przez ul.
Grzybowską – Królewską – …
– do NOWODWORY/LEGIONOWO
Autobusy nocne do godziny 2.00
będą kursowały ze zwiększoną czę-

stotliwością, średnio co 15-20 minut.
POCIĄGIEM:
S3 SKM z Legionowa Piaski, przez
Legionowo na Lotnisko Chopina
przez stację Warszawa Centralna
(wybrane kursy bezposrednio
na Stadion Narodowy)
S9 SKM z Wieliszewa do Warszawy na Dworzec Zachodni przez Legionowo
powrót do Legionowa: 8, 12, 16, 21
i 28 czerwca w nocy zostanie uruchomione dodatkowe połączenie kolejowe – odjazd ze stacji Warszawa
Centralna o 1.29.
SAMOCHODEM:
parkingi P+R i linie specjalne P
oraz SH

Kibice, którzy w dni meczowe wybierają się do Warszawy samochodami, będą mogli zostawić pojazdy
na tymczasowych parkingach i przesiąść się do autobusów, które dowiozą ich na Stadion Narodowy,
a po meczu odwiozą na parking. 8
czerwca autobusy wyjadą na trasy
o ok. godz. 14.00 i będą kursowały
do rozpoczęcia meczu, czyli
do godz. 18.00. Po zakończeniu meczu, ok. godz. 19.45 zostaną uruchomione ponownie. W pozostałe dni
meczowe autobusy wyruszą ok.
godz. 16.00 i będą jeździły
do godz. 20.45, a następnie
od godz. 22.30. Linie oznaczone literą P będą kursowały z częstotliwością odpowiednią do zapotrzebowania kibiców.

Mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli zostawić auta
na parkingach Parkuj i Jedź zlokalizowanych przy:
P1 – P+R Jagiellońska 71-79
P2 – P+R Jagiellońska 69
P3 – P+R Jagiellońska 88
P4 – Jagiellońska – parking autokarowy
P5 – P+R Marywilska 44
Na czas mistrzostw od 28 maja
do – prawdopodobnie – 10 lipca, zostanie zamknięta ulica Marszałkowska (na potrzeby Strefy Kibica zlokalizowanej wokół pałacu Kultury i Nauki). Uruchomiona zostanie linia
SH0, łącząca pl. Wilsona z miasteczkiem namiotowym FanCamp, położonym przy Centrum Olimpijskim.

Kibice, którzy mają bilety na mecze rozgrywane w czasie mistrzostw
na Stadionie Narodowym będą mogli
korzystać z komunikacji miejskiej
bezpłatnie od północy w dniu meczu
do południa dnia następnego. Wystarczy, że w czasie kontroli pokażą
kontrolerowi ZTM bilet lub oficjalny
dowód jego rezerwacji. Od godz. 10
w dniu, w którym będzie rozegrany
mecz, do godz. 10 dnia następnego,
kibice z biletem na Stadion Narodowy będą mogli korzystać również
bezpłatnie z parkingów Parkuj
i Jedź.
Więcej informacji na
www.powiat-legionowski.pl
i www.ztm.waw.pl.
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W pierwszych dniach czerwca powiat legionowski zaroi się
od gości zza granicy, którzy przyjadą oglądać Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej, rozpoczynające się 8 czerwca. Wśród nich nie
zabraknie Greków – rywali grupowych reprezentacji Polski,
z którymi zagramy mecz otwarcia.
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W kontaktach bezpośrednich warto wiedzieć o pewnych różnicach
w zwyczajach, np.: o tym, że uścisk
dłoni jest w Grecji zarezerwowany dla
pierwszego spotkania, kiedy się sobie
przedstawiamy. Nie mają w zwyczaju
witania się w ten sposób, ani całowania kobiet w rękę – ukłony i całowanie dłoni są zarezerwowane dla kapłanów. Grecy na powitanie całują się
w oba policzki, bez względu na wiek
i płeć witających się osób.
Największym marzeniem każdego
Greka jest, jak powiedział Pavlos
Akritidis, zarabiać dużo pieniędzy
bez większego wysiłku. – W takim razie wszyscy jesteśmy Grekami – podsumowuje żartobliwie Anna Szczepłek, kierowniczka referatu marketingu legionowskiego Urzędu Miasta.
Taki obraz Greków, nakreślony
przez ich rodaka mieszkającego
w Polsce, pozwala nie obawiać się kłopotów ze strony greckich kibiców, którzy zatrzymają się w powiecie legionowskim, bez względu na wynik meczu otwarcia. Z właściwą więc nam
staropolską gościnnością życzymy reprezentacji Grecji sukcesów podczas
Mistrzostw, trzymając jednocześnie
kciuki za zwycięstwo Polaków.

Pavlos Akritidis,
Grek mieszkający w Polsce, tłumacz przysięgły
Jaki będzie wynik meczu Polska – Grecja?
Należy wspomnieć, że Grecja jest Mistrzem Europy z 2004 r. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mecz finałowy był powtórką meczu otwarcia, w którym
Grecy pokonali dwukrotnie gospodarzy Portugalię (2: 1 i 1: 0). Nie sposób
nie wspomnieć, że duża w tym zasługa również i polskich trenerów, którzy
wychowywali wielu greckich piłkarzy jak Kazimierz Górski, Andrzej Strejlau, Jacek Gmoch i inni, jak również wielu polskich piłkarzy, którzy grali
w greckich Klubach piłkarskich jak Warzycha (legenda Panathinaikos'u),
Wandzik, Kmiecik, Kupcewicz, Adamczyk, Juskowiak, Żewłakow, Żurawski
i wielu, wielu innych.
Odpowiadając na pytanie kto wygra, tu mam duży problem. I na pewno nie
będę obiektywny. Dla mnie, żeby nie być zbyt wylewnym odpowiem wymijająco, że najlepszym wynikiem byłby remis. Bo jak tu powiedzieć kogo się
bardziej i mocniej kocha? Grecję czy Polskę? A może nam się przyśni, że
mecz finałowy będzie powtórką meczu otwarcia? Oby, oby, wówczas serce
będzie się radować!!!!
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Informacja
turystyczna

Wszyscy jesteśmy Grekami

naszym regionie kwaterować
i trenować będzie piłkarska
reprezentacja Grecji. Możemy
się więc spodziewać, że zamieszkają
u nas również fani futbolu z tego kraju. Jacy są i czego się można po nich
spodziewać? O tym, podczas spotkania w legionowskim ratuszu, przedstawicielom służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo oraz samorządowcom opowiadał Pavlos Akritidis
– mieszkający od lat w Polsce rodowity Grek, z zawodu tłumacz przysięgły.
Grecy to ludzie życzliwi, gościnni
i bardzo towarzyscy. Ich ulubiony sposób na spędzanie wolnego czasu to
spotkania z przyjaciółmi i znajomymi. Dlatego w żadnym innym kraju
nie znajdzie się tak dużej liczby restauracji, tawern, kawiarni, kafeterii,
jak w Grecji. Choć, podobnie jak inne
narody, potrafią być fanatycznymi kibicami piłki nożnej, to w obcym kraju
zachowują się zawsze poprawnie, nie
piją alkoholu poza lokalami gastronomicznymi i nie wszczynają burd.
Na co dzień są zaradni, sprytni i łatwo
przystosowują się do sytuacji, co czyni ich podobnymi do Polaków. Niezwykle ujmujące jest dla nich, jeśli
obcokrajowiec zna choć jedno greckie
słowo – łatwo więc będzie nam zrobić
naszym gościom choć drobną przyjemność.

Kurier

egion Jeziora Zegrzyńskiego to
teren niezwykle atrakcyjny
dla każdego kto szuka wypoczynku. Mnogość atrakcji, jakie oferuje, od leniuchowania na plaży
po sporty ekstremalne, zadowoli nawet najbardziej wymagających. Jednak warunkiem koniecznym, aby turysta wyjechał od nas zadowolony i,
co ważne, chciał do nas wrócić, jest
wyposażenie go w podstawową wiedzę, która pozwoli mu przyjemnie
spędzić u nas czas.
Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji
i Rozwoju Społecznego oraz z Folwarkiem Klepisko uruchomiło

Gdzie spać, zjeść, co warto zobaczyć, gdzie można się
zabawić – to podstawowe pytania, jakie stawia turysta.
Odpowiedzi na nie znajdzie w punktach informacji
turystycznej.
Punkt Informacji Turystycznej (PIT),
który zlokalizowany jest w Nieporęcie, przy ulicy Zegrzyńskiej 10
A w sąsiedztwie Dzikiej Plaży
(tel. 519 15 17 17, e-mail: jezioro@zegrzynskie.pl). Pod adresem jezioro.
zegrzynskie. pl działa również jego
wirtualny odpowiednik – Oficjalny
Serwis Turystyczny Regionu Jeziora
Zegrzyńskiego. Punkt posiada Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i jest wyposażony
w komputer dla turystów. Zestaw
komputerowy został udostępniony
przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Dodatkowo, w ramach realizacji rozwoju Polskiego Systemu Informacji
Turystycznej, w okolice PIT w Nieporęcie trafi niebawem infokiosk. Docelowo na Mazowsze trafi 13 egzemplarzy takich urządzeń, a łącznie
na terenie kraju ma być ich zainstalowanych 135.
Punkt Informacji Turystycznej
działa również w Legionowie. Zlokalizowany jest w Arenie Legionowo
przy ulicy Chrobrego 50 B (róg Sobieskiego), tel. 22 250 11 16, e-mail:
informacja@aktywnelegionowo.pl
Oba punkty dostępne są dla osób
niepełnosprawnych.

Euro w powiecie legionowskim
Czas Euro2012 to emocje piłkarskie, ale i szereg imprez i atrakcji, przygotowanych dla
mieszkańców powiatu legionowskiego. Poniżej wybrane wydarzenia, w których będziemy mogli
uczestniczyć bez konieczności udania się na Stadion Narodowy.
Kiedy?
Euro 2012

Gdzie?
Rynek w Legionowie

Co?
Strefa Kibica:
ogródek sponsora Euro 2012 (Carlsberg)
transmisja meczy na żywo- quizy i konkursy dla
odwiedzających strefę Flash Mob:

3 czerwca 15:30

Stadion Sportowy w Wieliszewie

Święto Gminy Wieliszew:
występy artystyczne
stoiska promocyjne
wesołe miasteczko
gwiazda wieczoru: Zakopower

4-7 czerwca 20:00

Sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu

Kino EUROpejskie:
projekcja starych filmów europejskich

5 czerwca

Stadion Miejski w Legionowie

Otwarty trening reprezentacji Grecji

8 czerwca 14:00

przy Sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Serocku

Piknik Sportowy:
wspólne oglądanie ceremonii otwarcia
Euro 2012 oraz meczy Polska-Grecja
i Rosja-Czechy

9 czerwca

Stadion Miejski w Legionowie

Otwarty trening reprezentacji Grecji

10 czerwca

park im. Solidarności w Legionowie

Spektakl plenerowy teatru greckiego

16 czerwca

Port Jachtowy Nieporęt

Święto Gminy Nieporęt:
występy artystyczne
stoiska promocyjne
wesołe miasteczko
pokazy tańca
gwiazda wieczoru: Piasek

23 czerwca

park im. Solidarności w Legionowie

Fish&Greek
zawody w grillowaniu ryby
obowiązkowy motyw z kuchni greckiej

8
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Dbaj o zdrowie

Powiatowy Program
Promocji Zdrowia

Nieustannie słyszymy opinie lekarzy, którzy zachęcają nas do regularnych badań
kontrolnych. Nie od dziś wiadomo, że profilaktyka to najskuteczniejszy
i najbardziej ekonomiczny sposób na długowieczność i na to, by cieszyć się zdrowiem.

P

owiatowy Program Promocji Zdrowia to odpowiedź na te zalecenia.
W tym roku mieszkańcy powiatu
legionowskiego, dzięki środkom finansowym przeznaczonym na ten cel przez
władze powiatu, mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie i wczesne
wykrywanie m.in. chorób serca i nowotworów. Nie zapomniano też o nienarodzonych obywatelach naszego regionu
i ich rodzicach, osobach cierpiących
na choroby przewlekłe, a także o przygotowaniu mieszkańców do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powiatowa Szkoła Rodzenia
Już w kwietniu rozpoczęły się zajęcia
w Szkole Rodzenia, dofinansowywane
przez Powiat Legionowski. Cały kurs
to 10 zajęć, podczas których przyszli rodzice dowiedzą się, jak dbać o zdrowie
przyszłej mamy i dziecka, a więc o zdrowy przebieg ciąży, przygotują się do porodu, połogu, karmienia piersią. Szkoła
rodzenia przygotuje też uczestników
kursu na pierwsze dni życia dziecka, nauczy jak pielęgnować maleństwo oraz
udzielić mu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W ramach kursu zostaną zorganizowane spotkania z pediatrą, dietetykiem i rehabilitantem oraz instruktorem ruchu drogowego. Zajęcia
prowadzone są w Poradni – Szkole Rodzenia „Tati Mami” w Legionowie. Informacje i zapisy pod nr tel. 795 227 507.

Aktywność w każdym wieku
Mieszkańcy powiatu, cierpiący na różnego rodzaju choroby przewlekłe, już ćwiczą, aby zwiększyć swoją aktywność fizyczną w codziennym życiu. Powiatowy
program sportowy „Aktywność w każdym wieku” obejmuje m.in. dwa specjalistyczne treningi tygodniowo o charakterze prozdrowotnym, w indywidualnie
dobranych terminach. Ćwiczenia ukierunkowane są na zakres i rodzaj ćwiczeń
odpowiednich do stanu zdrowia ćwiczącego i wykonywane pod opieką trenera.
Zajęcia, prowadzone przez specjalistów
z Klubu Perła Wellness w Michałowie Reginowie potrwają do połowy czerwca.
Głównym celem zajęć jest poprawa wyników badań sprzed rozpoczęcia ćwiczeń
osób ćwiczących.

Dni dla serca
Od 21 maja do 15 czerwca mieszkańcy
naszego powiatu, którzy ukończyli 45
lat, mogą sprawdzić stan swojego serca.
Bezpłatne badania obejmują pomiar poziomu cukru we krwi i cholesterolu. Osoby ze złymi wynikami zostaną skierowane na konsultację u lekarza kardiologa.
Zapraszamy do NZOZ „Legionowo”
przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie,
tel. 22 774 51 51.

Dni walki z rakiem piersi
Zapraszamy panie w wieku 25 – 39 lat
na badanie USG piersi. Proflaktykę nowotworów będzie można wykonać

Zamiast leczyć, zapobiegaj

Samobadanie piersi
Pomimo ogromnych postępów w medycynie nie jesteśmy w stanie
zapobiec zachorowaniu na raka piersi, ale możemy wykrywać
go w bardzo wczesnym stadium.

N

aturalny przebieg raka piersi
jest zwykle bardzo długi. Poczynając od pierwszej komórki,
która uległa przemianie złośliwej,
w większości przypadków guz osiąga
średnicę 1 cm w ciągu około 7 – 8 lat.
Zmianę nowotworową tej wielkości
można skutecznie leczyć, można uratować chorą pierś dzięki zastosowaniu leczenia oszczędzającego.
Regularne badanie piersi pozwala
na wykrycie i zdiagnozowanie nowotworu złośliwego już w bardzo wczesnym stadium.
Samobadanie piersi jest najprostszą metodą wczesnego wykrywania
raka piersi, która może uratować życie i pozwolić zachować pierś chorej
kobiecie. Teoretycznie każda kobieta
wie, że piersi należy samodzielnie

kontrolować. Jednak większość Polek
nie bada się regularnie. Kobieta, która systematycznie bada piersi, zna
swoje ciało, dzięki temu jest w stanie
ocenić, jakie zmiany zaszły od ostatniego badania w jej piersiach.
Kobieta powinna badać swoje piersi
już od 20 roku życia do późnej starości. Badanie powinna wykonać raz
na miesiąc, najlepiej 3-5 dni od wystąpienia miesiączki. Wtedy piersi są
miękkie i nie są tkliwe. Jeśli nie miesiączkuje, w wybranym dniu miesiąca.
MAŁGORZATA REJENT

Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy

w Przychodni „El – Med” w Legionowie
przy ul. Krasińskiego 70 w terminie 1
– 30 czerwca. Zapisy tel. 22 784 57 24.
Do kobiet w wieku 40 – 49 lat skierowane
zostały badania mammograficzne, z których skorzystać można w Mazowieckim
Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie
przy ul. Kościelnej 61. Mammografię można wykonać w czerwcu po uprzednim zapisaniu się pod nr tel. 22 766 15 00.

Mammografia
w mammobusach
Powiat Legionowski włączył się również
w organizację badań mammograficznych
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Bezpłatna
mammografia skierowana jest do kobiet
w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy jej nie wykonywały.
Na badania mogą zgłosić się wszystkie panie bez względu na miejsce zameldowania. Trzeba tylko wczesniej zarejestrować
się telefonicznie pod nr tel. 58 666 2 444
lub 801 080 007 lub przez stronę www.rejestracja.fado.pl. Badania wykonywane będą w mammobusie w dniach:
• 31 maja – 4 czerwca przy Urzędzie
Gminy Nieporęt
• 28 maja – 12 czerwca na terenie NZOZ
„Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4
w Legionowie.

Pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach
Z zasadami udzielania pierwszej pomocy

Uczestnicy powiatowej szkoły rodzenia

w nagłych wypadkach będzie można zapoznać się obok stoiska Powiatu Legionowskiego podczas świąt poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poćwiczyć pod okiem ratownika medycznego: 2 czewca do Legionowa, 3 czerwca do Wieliszewa, 16

czerwca do Nieporętu oraz 2 września
do Jabłonny. Pierwsze szkolenie plenerowe odbyło się w Serocku 27 maja.
Wszystkie świadczenia wykonywane są
w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012. Liczba miejsc
na poszczególne akcje jest ograniczona.

Ćwiczenia prozdrowotne w programie
„Aktywność w każdym wieku”
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Grają w zielone

Projekt ekologiczny Przedszkola Miejskiego nr 3 w Legionowie pt: „Z Koszałkiem Opałkiem gramy
w zielone” wziął udział w konkursie grantowym na przygotowanie i realizację działań, których
tematem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

K

onkurs został ogłoszony przez
Fundację Nasza Ziemia i spotkał
się z wielkim zainteresowaniem.
Wpłynęło na niego około 500 projektów,
z których tylko 19 zostało przyjętych.
Wśród nich znalazł się też projekt Przedszkola Miejskiego nr 3 w Legionowie.
Jego pomysłodawczynią i autorką
jest nauczycielka Ewa Truszkowska.
Został stworzony w odpowiedzi
na wyniki anonimowej ankiety, przeprowadzonej przez placówkę wśród
rodziców przedszkolaków. Jego podstawowym celem jest edukacja ekologiczna podopiecznych przedszkola.
Wychowanie dzieci w potrzebie kontaktu z przyrodą, wpojenie im proekologicznego sposobu myślenia ma,
w zamyśle autorki projektu, zaowocować większym zaangażowaniem
w ochronę środowiska w dorosłym
życiu.

Mali odkrywcy

N

a zaproszenie Nadleśnictwa Drewnica, w ramach akcji „Leśnicy dla
stolicy bis”, dzieci z klasy II i grupy kreatywnego rozwoju językowego
„Mali odkrywcy talentów” wystąpiły
z przedstawieniem teatralnym autorstwa
Sylwii Stawarz pt. „Leśne opowieści”.
Dzieci pod kierunkiem wychowawcy klasy II Katarzyny Załęskiej i opiekuna grupy „Mali odkrywcy talentów” Sylwii Stawarz przygotowały pełen twórczej ekspresji i wartości edukacyjnych występ o życiu leśnych
zwierząt, roślin i roli dzieci, jako odkrywców i opiekunów tych leśnych
skarbów. Po udanym występie każde
dziecko otrzymało upominki od Nadleśnictwa Drewnica.

Ogrodowe
pasje
„Mój balkon – moja pasja.
Moja posesja – moja pasja”
to tytuł konkursu na najpiękniej
zagospodarowane ogrody
i balkony w gminie Serock.

W

konkursie uczestniczyć mogą
właściciele i użytkownicy lokali
i nieruchomości, położonych na
terenie miasta i gminy Serock, których
pasją jest dbanie o estetyczny wygląd ich
balkonów i posesji. Zgłoszenia do
konkursu można składać do 15 czerwca
2012 r., a o terminie wizytacji balkonu
czy działki uczestnicy zostaną
indywidualnie poinformowani. Karta
zgłoszenia i pełny regulamin konkursu
dostępne są na stronie www.serock.pl.

maj/czerwiec nr 25 2012

Najlepszy wójt
Mazowsza
Paweł Kownacki – wójt gminy Wieliszew został uznany
Najlepszym Wójtem na Mazowszu 2011 w plebiscycie Urząd
Przyjazny Mediom i Społeczeństwu.

P

lebiscyt jest organizowany przez
Warszawską Grupę Doradców
PR, a oceny zgłoszonych kandydatur dokonują dziennikarze mediów
lokalnych. Nagrody wędrują do samorządowców i urzędników, którzy prowadzą otwartą, przejrzystą politykę informacyjną, dotyczącą działania samorzą-

du. Wygrana wójta Kownackiego nie
może więc dziwić – od lat jest aktywnym społecznikiem, zawsze blisko ludzi. Również jako wójt nie zrywa z nimi
kontaktu – można z nim na przykład
porozmawiać na portalu społecznościowym Facebook.
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
STAROSTWO POWIATOWE
W LEGIONOWIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Naczelnik 22 7640 421
Rzeczy znalezione 22 7640 421

Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Promocja, kultura 22 7640 505 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok zza granicy
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne 22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 596
Fundusze zewnętrzne 22 7640 425 (426)
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
fundusze@powiat-legionowski.pl
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa
22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29

Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Wydział Obsługi
Informatyk 22 7640 412

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 117

Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76
fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie
nadzoru nad ich funkcjonowaniem

W czym mogę pomóc?
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.waw.pl
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51, 0 22 774 22 94
22 774 52 72
tel./fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
zsserock@op.com
free.polbox.pl/z/zsserock

22 774 21 22, 22 774 29 09 lub 999
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Pierwszy Olimpijczyk Legionowa
Na ostatnich Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców
w Pływaniu, które odbyły się w Olsztynie, Dawid Szulich jako
pierwszy zawodnik z Legionowa wywalczył kwalifikację na Igrzyska
Olimpijskie w Londynie, zdobył złoty medal w kategorii seniorów
i młodzieżowców oraz uzyskał tytuł mistrza Polski.

W

dniach 12-15 maja na pięćdziesięciometrowej pływalni
„AQUASFERA” w Olsztynie
odbyły się Główne Mistrzostwa Polski
Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu. W mistrzostwach brało
udział 503 zawodniczek i zawodników z 93 klubów z całej Polski. UKS
„Delfin” Legionowo reprezentował
najlepszy zawodnik klubu Dawid
Szulich, który zaprezentował doskonałą formę sportową.
Na 100 metrów stylem klasycznym
Szulich jako pierwszy wywalczył
kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie
w Londynie, zdobył złoty medal w kategorii seniorów i młodzieżowców
oraz uzyskał tytuł mistrza polski

3 pytania do Dawida:

Igrzyska olimpijskie w Londynie
zbliżają się wielkimi krokami. .Jak
wyglądają Twoje przygotowania do tej
najbardziej prestiżowej imprezy?
Jesteśmy już po Głównych
Mistrzostwach Polski więc start na
Igrzyskach Olimpijskich mam już
zapewniony i przede mną 2
miesiące ciężkich treningów. Jestem
teraz w trakcie startów na
Mistrzostwach Europy po których
wracam do domu na 3 dni. Na

z czasem 1:01.82. Na dystansie 50
metrów stylem klasycznym Dawidowi poszło nieco gorzej i ostatecznie
uplasował się na trzecim miejscu
z czasem 28.37 sekund. Legionowski
zawodnik z pewnością dobrze zapamięta te Mistrzostwa – to impreza,
na której zdobył pierwszą w jego karierze
sportowej
kwalifikację
na Igrzyska Olimpijskie.
Redakcja Kuriera postanowiła zadać Dawidowi przed wyjazdem
do Londynu trzy pytania, dotyczące
samych przygotowań do Igrzysk, jak
i tego w jaki sposób regeneruje on siły w tym ciężkim okresie przedolimpijskich startów. Krótki wywiad publikujemy obok.

początku czerwca wyjeżdżamy na
zgrupowanie szkoleniowe na
Słowenie i będziemy tam prawie 2
tygodnie. Następnie dwa dni w
domu i kolejny obóz, tym razem już
w Polsce a dokładnie w Olsztynie,
tam gdzie trenowaliśmy przed
samymi Mistrzostwami Polski.
Prawdopodobnie zostaniemy tam
już niemalże do samego wylotu na
igrzyska, czyli 24 lipca. 26 lipca
wylatujemy do Londynu, na dwa dni
przed pierwszym startem.
Czy znajdujesz w toku gorących

KPR Legionowo w I lidze!!!

przygotowań czas na chwilę relaksu?
Jeśli tak to w jaki sposób spędzasz
czas wolny?
W tygodniu czasu na relaks jest
naprawdę niewiele, szczególnie jak
jestem na obozie. Plan dnia jest tak
ułożony, że jedynie mam czas na
drzemkę w ciągu dnia i może dwie
godziny wolnego, także nie mam
prawa się nudzić. Inaczej jest jak
jestem w domu i trenujemy na
miejscu wtedy mam trening o 6 rano
i późnym popołudniem, więc łatwiej
jest znaleźć czas dla siebie. Niestety

Komplet zwycięstw i awans z pierwszego miejsca. Klub Piłki
Ręcznej Legionowo awansował do I ligi.

Siódemka
w PlusLidze!

P

S

oszło na pewno zgodnie z planem,
ale kosztowało to wszystkich wiele
wysiłku i wyrzeczeń. Teraz wszyscy myślą już o pierwszej lidze i osiągnięciu jak najlepszego wyniku.
Awans to niewątpliwie korzyść dla
klubu – do grona sponsorów dołączyła kolejna silna marka z naszego regionu – firma Koperfam. Kolejne dobre informacje pochodzą z rynku
transferowego. Do klubu dołączy
na pewno dwóch nowych zawodników: Tomasz Pomiankiewicz, który
ostatnio bronił barw szwedzkiego ze-
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społu Hästö IFKarlskrona oraz Piotr
Olęcki, który ostatnie dwa sezony
spędził w SPR Chrobrym Głogów.
To jeszcze nie koniec ruchów
w Klubie Piłki Ręcznej Legionowo
przed rozpoczęciem sezonu I ligi.
Więcej informacji na www.kprlegionowo.pl i na Facebook'u.

warunki do treningu w domu a na
obozie nie są porównywalne,
głównie przez to że w Legionowie,
ani w stolicy naszego kraju nie ma
obiektu na którym byśmy mogli
codziennie trenować bez żadnych
zmartwień. A czas wolny lubię
spędzać
w
różny
sposób,
podejrzewam jak wielu z nas, jak
jestem w domu to chce spędzić jak
najwięcej czasu z dziewczyną,
nadrobić zaległości ze znajomymi,
trochę oderwać się od monotonii
treningu pływackiego i stresu jaki
towarzyszy na zawodach.

Kto według Ciebie należy do grona
faworytów Olimpiady w sztafecie
4x100m stylem zmiennym? Na które
miejsce może liczyć nasza narodowa
reprezentacja?
Szczerze mówiąc nie wiem kogo
można zaliczyć do faworytów ale liczę
że Ci co się tym zajmują i interesują
zaliczają to tego grona reprezentacje
Polski. Ciężko jest w sporcie
przewidzieć kto jakie miejsce zajmie,
dlatego ja tego nie robie, tylko pływam
i będę zadowolony z kolejnego rekordu
Polski i jeszcze lepszego występu niż
w Szanghaju.

iódemka Legionovia, której
sponsorem jest m. in. powiat
legionowski, wywalczyła
awans do PlusLigi kobiet. Kiedy
trzy lata temu zespół spadł z ligi,
nikt nie spodziewał się, że dwa lata
później wstąpi do najwyższej klasy
rozgrywkowej. Plus Liga to większe
wymagania, bardziej intensywne
treningi, walka o Puchar Polski.
Nasze siatkarki są jednak mocną
ekipą i z pewnością zrobią wszystko, aby zająć najwyższe miejsce
w lidze.
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