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Drodzy Mieszkańcy, wakacje w pełni, nadszedł 
czas wypoczynku i relaksu. Coraz częściej wie-
czorami nad Legionowem unosi się smakowity 
zapach potraw z grilla, a w weekendy znowu 
nie da się przejechać Drogą Krajową nr 61, czyli 
Zegrzyńską.

Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo 

Do wszystkiego, także do zakorkowanych ulic 
można się przyzwyczaić. Zauważyłem, że le-
gionowianie wiedzą jak poruszać się po mie-
ście z ominięciem jego głównej arterii komu-
nikacyjnej. Postanowiliśmy jednak nie pod-
dawać się pochopnej decyzji Ministerstwa In-
rastruktury oraz GDDKiA o zawieszeniu po-
stępowania na rozbudowę ostatniego, III od-
cinka przebudowy DK 61. Przygotowaliśmy 
“zmasowany atak” na urzędników ministe-
rialnych w postaci 20 tys. kartek z prośbą  
o dokończenie tak potrzebnej nam inwesty-
cji. Przejezdna trasa od wiaduktu w stronę 
Zegrza jest niezbędna nie tylko mieszkańcom 
miasta i powiatu, lecz także zmierzającym 
na Mazury warszawiakom, a także kibicom  

w przeddzień EURO 2012 – przypominany,  
iż na terenie CSP będzie mieściło się Centrum 
Zarządzania Kryzysowego turnieju. 
Kartki dostarczymy Państwu do skrzynek – 
prosimy o ich podpisanie, naklejenie znacz-
ka i wysłanie na adres ministra. Mogą je Pań-
stwo także wrzucić do rozstawionych na te-
renie miasta skrzynek z herbem – wtedy my 
wyślemy je zbiorczo w Państwa imieniu. Ro-
bimy co w naszej mocy, aby inwestycja zosta-
ła dokończona, pukamy do wszystkich drzwi, 
ale nie zaszkodzi, jeśli za przebudową wy-
powie się także kilkanaście tysięcy naszych 
mieszkańców. „Legionowo. Porusza!” ... także 
do wspólnych akcji w sprawach ważnych dla 
mieszkańców. 
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MPO odbierze śmieci

Od lipca nasze śmieci odbiera 
Warszawskie Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania (MPO). 
Firma przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę i wygrała prze-
targ pokonując m.in. odpowie-
dzialnego dotychczas za wywóz 
komunalnych odpadów z terenu 
miasta Remondisa. MPO zaofe-
rowało cenę brutto za cały okres 
obowiązywania umowy (od 1 lip-
ca 2011 do 30 czerwca 2013) w 
kwocie 8.282.112,00 zł. W trak-
cie obowiązywania nowego kon-
traktu mieszkańcy, którzy se-
gregują odpady będą nadal płacić 
8,50 zł za osobę, pozostali 15 zł.

Oceń urzędnika

Od maja do końca grudnia 2011 
roku każda osoba korzystająca 
z usług miejskich urzędników 
może wypełnić ankietę znajdu-
jącą się w biurze obsługi klien-
ta i wrzucić ją do „Skrzynki do-
brych pomysłów” w punkcie 
informacyjnym. 
Prosimy nie tylko o uwagi do-
tyczące pracy urzędników, lecz 
także o propozycje w jaki sposób 
można usprawnić nasze usłu-
gi. Ankiety są anonimowe, a ba-
danie służy podniesieniu jako-
ści świadczonych usług i obsługi 
klienta.

Wypożyczalnia 
rowerów już działa

14 maja ruszyło w Arenie Le-
gionowo Centrum Obsługi Ro-
werzysty. To wyjątkowe w ska-
li kraju rozwiązanie, które łączy 
system bezpłatnych weeken-
dowych wypożyczalni rowerów  
z siecią ścieżek i tras rowero-
wych. Aby wypożyczyć rower wy-
starczy zgłosić się do Areny Le-
gionowo lub zalogować poprzez 
stronę www.aktywnelegionowo.
pl. Na chętnych czeka 50 jedno-
śladów. Za wypożyczenie roweru 
pobierana jest jedynie zwrotna 
kaucja. W wakacje wypożyczal-
nie czynna jest codziennie.

Skrzynka dobrych 
pomysłów 
Usytuowana do tej pory  
w atrium ratusza skrzynka 
dobrych pomysłów zyskała 
swój wirtualny odpowied-
nik. Wszelkie sugestie 
dotyczące funkcjonowania 
miasta czy pracy urzędu 
są bardzo mile widziane.
Aby podzielić się swoim 
pomysłami, należy wypełnić 
jedynie formularz <http://
www.legionowo.pl/pl/
strefa-mieszkanca/skrzyn-
ka-dobrych-pomyslow> 
na stronie internetowej 
miasta, a trafi on do od-
powiedniej merytorycznie 
komórki urzędu, gdzie 
poddany będzie analizie 
oraz w miarę możliwości 
wprowadzony w życie.
Powstanie skrzynki dobrych 
pomysłów zainspirowały 
listy do prezydenta  
w których niejednokrot-
nie pojawiają się nie 
tylko pytania, ale również 
sugestie i prośby o zmiany.

W skrócie

Słowo od Prezydenta

Spis treści
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Lifting Legionowa trwa
Pół roku od podpisania umowy na rekordowe dofinan-
sowanie rewitalizacji miasta, Legionowo nadal zmienia 
swoje oblicze. Kolejny etap rozpoczął się wraz z prze-
nosinami zabytkowego Kasyna Wojskowego. Wkrótce 
zmieni się także Kozłówka. 
Tamara Mytkowska

Rekonstrukcja kasyna jest 
jednym z elementów do-
finansowanego w kwocie 
17 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego projektu „Rewita-
lizacja miast”. 
„Realizacja projektu ma za 
zadanie przede wszystkim 
poprawę bezpieczeństwa 
oraz jakości życia miesz-
kańców naszego miasta. 
Wiele inwestycji udało nam 
się zrealizować jeszcze przed 
podpisaniem umowy, do zrobienia pozostało 
właśnie kasyno oraz osiedle na Kozłówce” – 
mówi prezydent Roman Smogorzewski.
 
W ramach rewitalizacji Legionowo urucho-
miło monitoring miejski, wybudowane zosta-
ły place zabaw przy przedszkolach oraz na os. 
Piaski, zagospodarowany został teren osie-
dla Młodych (oświetlenie, jezdnie, parkingi, 
boisko), zmodernizowany układ komunika-
cyjny w ul. Jagiellońskiej. W ramach projek-
tu zostanie także przebudowany układ komu-
nikacyjny na terenie CSP, zrewitalizowane os. 
Kozłówka.
 
DRUGIE ŻYCIE KASYNA
Rewitalizacja kasyna przebiegać będzie w kil-
ku etapach: pierwszym jest rozbiórka zabyt-
kowego obiektu, cechowanie elementów i ich 
katalogowanie, a także wykonanie projektu 
odbudowy, uzgodnionego z konserwatorem 
zabytków. Kasyno rozbierane jest deska po 
desce, po czym przeniesione zostanie w nowe 

miejsce – przy Zespole Szkół na Piaskach. 
Odrestaurowane kasyno otrzyma szansę na 
„drugie życie” - będzie służyło mieszkańcom 
osiedla Piaski jako dom kombatanta, miej-
sce, w którym będzie można poznać historię 
garnizonu ze szczególnym uwzględnieniem 
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. 
Cała operacja potrwa do końca wakacji i bę-
dzie kosztowała blisko 2 mln zł.

ZMIANY NA KOZŁÓWCE
Drugą młodość otrzyma także osiedle Ko-
złówka – w ramach rewitalizacji terenu wybu-
dowane zostaną jezdnie i chodniki, zamonto-
wane oświetlenie, altany śmietnikowe, zdroje 
uliczne. Powstanie także nowoczesny plac za-
baw z urządzeniami dla różnych grup wieko-
wych oraz parkingi. Kozłówka wypięknieje za 
sprawą nowych terenów zielonych, żywopło-
tów i krzewów. Na terenie osiedla postawio-
ne zostaną nowe ławki, kosze na śmieci, ta-
blice informacyjne oraz zamontowane stoja-
ki na rowery.

Lato w mieście – 2011
Wakacje w pełni, lecz nie wszystkie 
legionowskie dzieci i młodzież mo-
gły wyjechać poza miasto. Dla tych, 
którzy pozostali miejskie instytu-
cje jak zwykle przygotowały moc 
atrakcji.
Tamara Mytkowska

W lipcu i sierpniu dla mło-
dych mieszkańców swe po-
dwoje otwierają MOK, MO-
SiR oraz Biblioteka, moc 
atrakcji przygotował tak-
że Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

LATO Z BIBLIOTEKĄ
Biblioteka zaprasza do Od-
działu dla Dzieci i Młodzie-
ży przy ul.W. Broniewskiego 

7 oraz Czytelni Internetowej  
w Ratuszu. Przy Broniewskie-
go od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00 – 19.00 
udostępniane będą materia-
ły plastyczne i kolorowanki, 
gry planszowe, puzzle, kloc-
ki, zabawki oraz komputery 
z grami i programami multi-
medialnym. Ponadto z godzi-
nach 12.00 – 13.30 odbędą się 
zabawy ruchowe, plastyczne  

i literackie pod hasłem „Każ-
de dziecko to potrafi…”. Na-
tomiast w Czytelni Inter-
netowej odbędą się turnie-
je komputerowe pod hasłem 
„Małe Euro w Bibliotece”. 

LATO Z MOSIR-EM
Najwięcej atrakcji przygoto-
wał Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który zaprasza 
na wszystkie swoje obiekty 
– Stadion Miejski, boiska ze 
sztuczną nawierzchnią oraz 
do Areny. W imię hasła „dla 
każdego coś dobrego” MOSiR 
proponuje grę w piłkę nożną, 
plażową piłkę siatkową, ko-
szykówkę uliczną, tenis sto-
łowy, jazdę na rowerze, nor-
dic walking oraz gry i zaba-
wy ruchowe. Na Stadionie 
Miejskim oraz boisku przy  Kasyno po liftingu zyska nie tylko nowy wygląd, ale i inne otoczenie

Tegoroczna oferta lata w mieście przewiduje zajęcia nawet dla najbardziej wymagających mieszkańców

Temat numeru Wiadomości z ratusza



7

ul. Królowej Jadwigi codziennie będzie praco-
wał animator. W ramach akcji MOSiR planuje 
zorganizować wycieczki rowerowe dla dzieci  
i młodzieży po legionowskich ścieżkach ro-
werowych lub legionowskich lasach z wy-
korzystaniem rowerów z Punktu Obsługi 
Rowerzysty. 
Wypożyczalnia działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 – 18.00, w soboty 
i niedziele w godzinach 9.00 – 20.00. MOSiR 
zorganizuje także turnieje siatkówki plażo-
wej, tenisa stołowego oraz grę fabularną w le-
gionowskim lesie. Szczegóły na stronie www.
mosir-legionowo.pl.

LATO Z MOK
Akcja Miejskiego Ośrodka Kultury prze-
znaczona jest dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 
Zajęcia będą się odbywały w filii MOK przy 
ulicy Targowej 65 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00 – 16.00. MOK oferuje 

zajęcia stacjonarne: gry i zabawy integracyjne, 
quizy i konkursy, zajęcia rekreacyjne i sporto-
we, projekcje filmowe. Planowane są również 
dwie wycieczki autokarowe w tygodniu. Koszt 
zajęć to 50 zł tygodniowo.
 
LATO W SZKOŁACH
Legionowskie placówki oświatowe także  
w wakacje otwierają swe podwoje dla naj-
młodszych mieszkańców. Oferta szkół jest 
zróżnicowana, lecz każda z nich zaprasza 
dzieci i młodzież na 3-4 godziny dziennie,  
w trakcie których odbywać się będą zabawy 
integracyjne i sportowe. W Szkole Podstawo-
wej nr 1 odbędą się zajęcia teatralne oraz ma-
larskie, w pozostałych placówkach głównie za-
bawy i turnieje sportowe. W akcję włączyły się 
Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 7, Zespół Szkolno 
– Przedszkolny, ZSO nr 2, Zespół Szkół oraz 
Zespół Szkół nr 3. Koordynatorem jest Wy-
dział Zdrowia i Spraw Społecznych UM. 

Seniorzy debatują
W Legionowie mamy ponad 16 tys. seniorów, których 
od tego roku reprezentuje, działająca przy Prezyden-
cie, Legionowska Rada Seniorów.
Ewa Sobierajska

7 czerwca członkowie Rady po raz kolej-
ny spotkali się w Ratuszu, tym razem tema-
tem spotkania była ankieta na temat potrzeb  
i oczekiwań legionowskich seniorów.
W kwietniu 2010 r. rozdano około 400 an-
kiet seniorom zrzeszonym w rożnych organi-
zacjach pozarządowych, jak i nie zaangażowa-
nych w żadną działalność. Zwrócono 286 an-
kiet, głównie wypełnionych przez mieszkan-
ki naszego miasta. Po analizie odpowiedzi na 
11 pytań można stwierdzić, że seniorzy w Le-
gionowie mocno wierzą, że starsi ludzie mogą 
mieć wpływ na życie społeczności lokalnej, 
ale brakuje im odwagi i motywacji do działa-
nia. Obawiają się ujawnienia słabości. Inicja-
tywy podejmowane przez organizacje poza-
rządowe cieszą się uznaniem seniorów i są im 
potrzebne.

W poprzednim numerze “Biuletynu” chochlik po-
zamieniał nazwiska aktywnych mieszkańców 
naszego miasta i błędnie przypisał panu Ryszar-
dowi Winnickiemu funkcję Przewodniczącego 
Rady Seniorów. Przewodniczącym jest pan Ro-
man Biskupski, którego serdecznie za pomyłkę 
przepraszamy. 

Młodzież a tolerancja
Już po raz czwarty w nietypowy sposób legionowscy uczniowie 
obchodzili Dzień Dziecka. Przedstawiciele samorządów szkolnych 
i radni Młodzieżowej Rady Miasta spotkali się na debacie poświę-
conej tolerancji.
Młodzieżowa Rada Miasta

Obradom przysłuchiwali się włodarze mia-
sta, dyrektorzy i opiekunowie samorządów 
z legionowskich szkół. Młodzi mieszkańcy 

próbowali odpowiedzieć na pozornie pro-
ste, ale w rzeczywistości wcale niełatwe pyta-
nia: co rozumieją przez słowo tolerancja, ja-
kie są przyczyny nietolerancji w naszym oto-
czeniu, jak jej zapobiegać, w jakich sferach ży-
cia objawia się tolerancja oraz dlaczego każdy 
z nas zasługuje na szacunek. Starano się także 
zwrócić uwagę na sprawę dotycząca tolerancji 
między młodzieżą a nauczycielami i wycho-
wawcami, debatujący nie zostawili bez echa 
spraw związanych z osobami niepełnospraw-
nymi, innymi grupami etnicznymi czy mniej-
szościami seksualnymi.
Wnioskiem z debaty było to, że z nietoleran-
cją spotykamy się na każdym kroku, oraz że 
nie uczymy się jej sami – czerpiemy te posta-
wy od rodziców, rówieśników, nauczycieli czy 
celebrytów.

Do odważnych... zdrowie należy
Po raz kolejny w tym roku panie z terenu naszego miasta mogły 
skorzystać z bezpłatnych badań wykrywających wczesne stadia 
nowotworu piersi. 
Piotr Śliwiński

Akcja specjalistycznych badań w profilakty-
ce nowotworowej, skierowana do kobiet po-
wyżej 25. roku życia, odbyła się we współpra-
cy z fundacją „Jesteś człowiekiem – pomóż”  
i legionowską Kliniką „Mediq”. W ramach pro-
gramu przebadano ponad 250 kobiet. Tym, co 
wyróżnia akcję w porównaniu do innych tego 
typu przedsięwzięć w skali całego kraju, jest 
wszechstronność podejścia do zagadnienia 
profilaktyki raka piersi. Wszechstronność, 

która wyraża się nie tylko w kompleksowości 
zaoferowanych badań (ultrasonografia, mam-
mografia i biopsja włącznie z konsultacją le-
karską), ale także w działaniach informacyj-
no-edukacyjnych, mających nauczyć panie sa-
modzielnego dbania o zdrowie. 
Wysoka frekwencja pokazuje, że mieszkanki 
Legionowa nie boją się profilaktyki i wolą za-
pobiegać niż leczyć, a akcje realizowane w ra-
mach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia 
pozwalają przełamać strach przed chorobą  
i zadbać o własne zdrowie.

Rada rozpoczęła swoją działalność od analizy 
potrzeb i oczekiwań legionowskich seniorów 

Młodzież obraduje nad tolerancją

Wiadomości z ratuszaWiadomości z ratusza
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Komunikacja po szwajcarsku
W legionowskim ratuszu powstał projekt utworzenia 
Centrum Komunikacyjnego, składającego się z par-
kingu typu Park&Ride na kilkaset aut, funkcjonalne-
go dworca kolejowego i autobusowego oraz tzw. we-
wnętrznej obwodnicy miasta.
Tamara Mytkowska

Miasto stara się pozyskać na ten cel 
środki finansowe ze Szwajcarsko - Pol-
skiego Programu Współpracy (SPPW). 
A jest o co walczyć – można pozyskać 
aż 85 % z szacowanych 30 mln zł po-
trzebnych na realizację tego projektu. 
Docelowo legionowski dworzec, peł-
niący funkcję centrum przesiadkowe-
go, obsługiwałby 400 000 osób z te-
renu północnego Mazowsza, nawet 
15 tys. osób dziennie mogłoby korzy-
stać ze stacji przesiadkowej, leżącej 
na trasie pomiędzy dwoma lotniska-
mi Modlin i Okęcie. Droga wewnętrz-
na połączyłaby ulice Piaskową z Polną, 
pod wiaduktem utworzone zostałoby rondo 
umożliwiające wyjazd z parkingu (który po-
wstanie po stronie osiedla Piaski) zarówno  
w stronę Warszawy, jak i Zegrza. 
„Zdajemy sobie sprawę, że zanim zachęci-
my tych wszystkich ludzi do podróżowania 

koleją, musimy ponieść wydatki na niezbędne 
inwestycje. Nie mamy dworca, brakuje miejsc 
parkingowych. Dlatego staramy się wyko-
rzystać tę okazję i stworzyć niezbędną infra-
strukturę” - mówił podczas spotkania Lucjan 
Chrzanowski.

Kartka do ministra
Co prawda modernizacja Warszawskiej wielkimi krokami zbliża się do końca, lecz  
Zegrzyńska może być koszmarem kierowców jeszcze przez najbliższe kilka lat.
Anna Szwarczewska

Obiecywany do 2012 roku remont całego le-
gionowskiego odcinka Drogi Krajowej 61  
z powodów finansowych może nie dojść do 
skutku. Aby temu zapobiec, miasto zorgani-
zowało akcję wysyłania pocztówek do Mini-
sterstwa Infrastruktury. 
„Szanowny Panie Ministrze, Prosimy o dokoń-
czenie III etapu przebudowy DK 61 (…) Legio-

nowo wie dokąd zmierza, ale potrzebuje dobrej 
drogi.” - tymi słowami każdy mieszkaniec 
może zaapelować do odpowiedzialnego za 
inwestycję ministra. Kartkę, dystrybuowa-
ną do mieszkań wystarczy podpisać i wrzucić  
do oznaczonej herbem skrzynki (np. w ratu-
szu) lub wysłać pocztą. Im większy odzew ze 
strony mieszkańców, tym większa szansa na 
powodzenie akcji. 

ISO z dodatkiem
Urząd Miasta Legionowo jest jedynym urzędem miej-
skim, który wraz z certyfikatem ISO (wg nowej normy) 
otrzymał od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. - lidera wśród jed-
nostek certyfikujących 
- certyfikat potwierdza-
jący wdrożenie procedur 
antykorupcyjnych.
Anna Szwarczewska

PN-EN ISO 9001:2009 to norma, według 
której w czerwcu tego roku został prze-
prowadzony w urzędzie audit. Jego ce-
lem było potwierdzenie funkcjonowania  
i doskonalenia Systemu Zarządzania oraz 
wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagro-
żeniom Korupcyjnym (SPZK). W obu przy-
padkach Urząd Miasta Legionowo otrzymał 
pozytywną ocenę! SPZK został wdrożony 
przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Danu-
tę Szczepanik oraz Koordynatora ds. Prze-
ciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Ewę 
Milner-Kochańską.

Wdrożenie SPZK nie oznacza, że w organiza-
cji panuje korupcja, a jedynie, że zarządzający 
nią potrafią identyfikować potencjalne zagro-
żenia korupcyjne i zobowiązują się skutecznie 
im przeciwdziałać. Natomiast korzyści płyną-
cych z wdrożenia i certyfikacji SPZK jest bar-
dzo wiele, m. in.: zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia zjawisk o charakterze korupcyjnym, 
jasno określone zakresy odpowiedzialności 
oraz przejrzyste procedury. 

Koordynator dla organizacji 
pozarządowych (NGO)
Znajomość zagadnień z zakresu samo-
rządu, jak i praktyczna wiedza z segmen-
tu NGO to idealne połączenie cech koor-
dynatora ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Nie dziwi więc fakt, że to nowe stanowisko 
powierzono Pani Ewie Sobierajskiej - dotych-
czas zajmującej się sprawami zdrowotnymi  
w urzędowym Wydziale Zdrowia Publiczne-
go i Spraw Społecznych oraz prezesce Funda-
cji im. Wandy Tomczyńskiej.

Do zadań koordynatora należeć będzie utrzy-
mywanie stałych kontaktów z organizacjami 
pozarządowymi, doradztwo z zakresu współ-
pracy czy przygotowywania ofert, a także ba-
danie potrzeb tej jakże ważnej w życiu każdej 
społeczności grupy. A.Sz.

Koncepcja dworca nawiązuje do balonowych tradycji miasta 

Uroczystość wręczenia certyfikatu

Ewa Sobierajska 

Wiadomości z ratusza Wiadomości z ratusza
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Wychowawca Roku 2011
Już po raz czwarty legionow-
scy uczniowie wybrali spośród 
swych nauczycieli wychowaw-
ców roku.

Tamara Mytkowska

W tegorocznej edycji konkursu sukces od-
nieśli nauczyciele Zespołu Szkół na Pia-
skach: Jadwiga Świderska, nauczyciel pla-
styki ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz 
– doradca zawodowy z Gimnazjum nr 4, 
Agnieszka Kuksinowicz. 
Cele konkursu to wspieranie i promowanie 
wychowawczej roli nauczyciela oraz kształ-
towanie dobrych relacji pomiędzy uczniem  
a nauczycielem. Lista cech, którymi powinien 

cechować się najlepszy wychowawca to m.in. 
umiejętność słuchania i rozmawiania, pasja  
i entuzjazm we wszystkim co robi, sprawiedli-
wość, otwartość na nowe pomysły.

Radni zapytali o targowisko
Ewentualne przeniesienie targowiska miejskiego budzi wiele kon-
trowersji wśród mieszkańców miasta.
Anna Szwarczewska

Aby dokładnie zbadać opinie w tej sprawie, 
radni miejscy Agnieszka Borkowska i Leszek 
Smuniewski przeprowadzili ankietę na osie-
dlach Sobieskiego i Jagiellońska pytając o to, 
co legionowianie myślą na temat proponowa-
nej nowej lokalizacji targu. „Osiedle Sobie-
skiego w zdecydowanej większości opowia-
da się za pozostawieniem targowiska w obec-
nej lokalizacji” - mówi Agnieszka Borkowska 

po przeprowadzeniu wstępnej analizy ankiet  
z osiedla, które reprezentuje. 
„Mieszkańcy nie tylko wypowiedzieli się na 
temat przenosin, ale również sygnalizowa-
li problemy i wnosili konstruktywne uwagi”, 
które jak zapewnia pani radna, na pewno wy-
korzysta podczas rozmów z odpowiednimi 
instytucjami. Temat targowiska ma zostać 
podjęty na szerszym forum najwcześniej we 
wrześniu.

Kolejna Radosna Szkoła
O tym, że legionowskie szko-
ły są radosne wiemy nie od 
dziś. Oficjalnie do przyja-
znych najmłodszym uczniom 
placówek dołączyła Szkoła 
Podstawowa nr 1, w której 
otwarto plac i salę zabaw 
wybudowane w ramach rzą-
dowego programu “Radosna 
Szkoła – Kraina sprawności  
i zdrowia”.
Tamara Mytkowska

Dzięki środkom  (115 tys. 
zł) pozyskanym z programu 
młodzi uczniowie placówki 
zyskali miejsce do aktywno-
ści i zabawy zarówno w sa-
mej szkole, jak i na świeżym 
powietrzu. Celem programu 

jest pomoc finansowa orga-
nom prowadzącym szkoły 
podstawowe w zapewnieniu 
odpowiednich warunków do 
spełnienia obowiązku szkol-
nego dla 6-latków oraz two-
rzeniu warunków do reali-
zowania nowej podstawy 

programowej. Place zabaw 
i pomoce dydaktyczne do 
miejsc aktywnego wypoczyn-
ku powstały już w innych le-
gionowskich szkołach pod-
stawowych.

Walczymy o Dom Kościuszkowca
Nieuchronnie zbliża się termin likwidacji 1 Warszawskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. Tym samym miasto opuszczają związane z woj-
skiem instytucje, a wśród nich klub garnizonowy, wokół którego od 
lat toczy się życie kulturalne Osiedla Piaski. 
Anna Szwarczewska

W trosce o mieszkańców tego ponad kilku-
tysięcznego osiedla władze miasta zwróci-
ły się do Ministerstwa Obrony Narodowej  
z prośbą o przekazanie Domu Kościuszkowca 
wraz z salą  Tradycji 1WDZ  w celu utworzenia 
tam filii Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Miasto na tym osiedlu nie posiada żadnych 
nieruchomości, które mogłyby być przezna-
czone na cele kulturalne, a w najbliższych la-
tach, z racji obniżenia się dochodów gminy, 

nie ma możliwości ich zakupu. Jedynie prze-
kazanie tej nieruchomości nie pozbawi miesz-
kańców tak bardzo potrzebnej działalności 
kulturowej. „Bardzo ubolewamy z powodu li-
kwidacji tak cennej dla miasta jednostki, któ-
rej strata uczyni z osiedla Piaski „pustynię 
kulturalną” - mówi Piotr Zadrożny, Zastępca 
Prezydenta Miasta, który osobiście przekazał 
prośbę Legionowa władzom MON. 
Jednak na decyzję resortu musimy jeszcze 
poczekać.Czy przy Sobieskiego będzie Legionowski Central Park zadecydują mieszkańcy

Tegoroczni laureaci konkursu „Wychowawca roku” 

SP1 jest kolejną legionowską 
placówką w której otwarto 

„radosną” salę zabaw

Wieści z miasta Wieści z miasta
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Fish&Grill
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 16 
drużyn konkursowych stanęło do walki o tytuł mi-
strzów grillowania w II Legionowskim Fish&Grill.
Anna Szwarczewska

Na ruszcie znalazły się liny i karasie, a poda-
wano je w przeróżnych kombinacjach.
W grillowych zmaganiach udział wzięły dru-
żyny mieszkańców, dziennikarzy oraz samo-
rządowców. Nad prawidłowością przebiegu 

konkursu czuwa-
ło jury, któremu 
przewodniczył zna-
ny z programów te-
lewizyjnych Car-
los Gonzalez – Te-
jera. Poza ocenia-
niem podpowiadał 
także, jak najlepiej 
doprawić rybę, jak 
ją filetować i grillo-
wać. Dla uczestni-
ków imprezy wraz 
z Danielem Twar-
do ugotował „zupę 
z (suma) wąsami”. 
Młodzi mieszkań-
cy mogli spróbo-
wać swoich sił „za 
barem” w krótkim 

kursie mistrzów z 
barmanami z BARACTION oraz wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych z dietetyczką.  
Na zakończenie, aby dodać imprezie smaku, 
wystąpił duet Kowalewska- Bazarnik z kon-
certem na garnkach.

Luby za rok pełnoletnie
Legionowskie prezentacje teatralne już od siedemnastu lat funkcjonują w kalendarzu 
kulturalnym naszego miasta. 
Anna Szwarczewska

I nie ma chyba wśród nas 
fana sztuki scenicznej, który 
choć raz nie odwiedziły by tej 
sztandarowej legionowskiej 
imprezy.

„Super Susan”, „Scena po gó-
ralsku” oraz „Seks polski” to 
zaprezentowane w tym roku 
spektakle, dzięki którym mo-
gliśmy podziwiać grę aktorką 
znany i lubianych: Ewy Ka-
sprzyk, Rafała Rutkowskiego, 

Ireny Jun i Wiesława Koma-
sa. Przestawienia tradycyjne 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem publiczności, która  
z niecierpliwością już czeka 
na osiemnastą odsłonę legio-
nowskiego święta teatru.

Uczestnicy konkursu prześcigali się w pomysłach na przygotowanie ryby 

Dni Legionowa
Wygląda na to, że ulewa w Dni Legionowa to już na-
sza legionowska tradycja. Podczas tegorocznej, obfi-
tującej w szereg atrakcji edycji, nie zabrakło również 
deszczu, lecz tym razem nie pokrzyżował on miejskich 
planów.
Anna Szwarczewska

PIKNIK Z RADIEM DLA CIEBIE
„Witamy z Legionowa, miasta, które poru-
szy Państwa niezwykłą gościnnością, miło-
ścią do sportu i aktywności oraz niespoty-
kaną nigdzie indziej kreatywnością miesz-
kańców.” - tymi słowami przywitał słucha-
czy Radia dla Ciebie zastępca prezyden-
ta Piotr Zadrożny, rozpoczynając tym sa-
mym relację na żywo z legionowskiego pikni-
ku. Tego dnia wszyscy Ci, którzy świętowali  
z nami mieli okazję posłuchać o naszej histo-
rii, tradycjach, aktywnych sposobach na spę-
dzanie wolnego czasu oraz o legionowskim 
grillowaniu.
 
PORUSZAJMY SIĘ PO MIEŚCIE – AKTYWNA GRA
Prawie 60 wzięło udział w aktywne grze miej-
skiej zorganizowanej przez Urząd Miasta przy 

współpracy z miejskim firmami i instytucja-
mi. Wskazówki, które otrzymywali uczestni-
cy w zamian za odgadnięcie zagadki, zatań-
czenie czy przewinięcie lalki bobasa kierowały 
do kolejnych punktów. Finałem gry było od-
gadnięcie hasła konkursowego - „Legionowo. 
Porusza!”. Laureatami w aktywnego porusza-
ni po mieście zostali: Maciej Rasińki (I m-ce), 
Anna Korzeniewska (II m-ce) i  Iwona Skar-
żyńska (III m-ce).

WANDALOWIE, MOTORY I INNE ATRAKCJE
Legionowskie firmy, stowarzyszenia i insty-
tucje prezentowały swój dorobek na ustawio-
nych wokół areny stoiskach. Muzeum Histo-
ryczne przygotowało inscenizację nawiązują-
cą do tradycji niedawno „odkopanych” legio-
nowskich Wandalów, Biblioteka namawiała 
do czytania i dla chętnych miała książki gra-
tis, a członkowie klubu motocyklowego „palili 

gumy” podczas pokazu na uli-
cy Chrobrego.

SCENA W ARENIE
Zapobiegliwie scenę ustawio-
no wewnątrz Areny, lecz tra-
dycyjnie prezentowały się 
na niej legionowskie talenty.  
Wystąpili m.in.: Rafał Ra-
domski - znany z telewizyjne-
go „Mam talent” oraz uderzy-
ła w bębny „Grupa uderzenio-
wa” ze szkoły E. P. Gubałów. 
Gwiazdami wieczoru byli Zbi-
gniew Wodecki i Natalia Ku-
kulska. Pokazu sztuczny ogni 
na zakończenie Dni Legiono-
wa mogła nam pozazdrościć 
nawet Warszawa!Koncert Wodeckiego poruszył wszystkich do zabawy

KulturaKultura
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III Legionowska Dycha
Pogoda dopisała uczestnikom III Legionowskiej Dychy – biegu 
ulicznego, zorganizowanego przez legionowski MOSiR, który  
z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków. 
Joanna Trusiak

W tym roku wystartowało ponad pół tysią-
ca zawodników w różnych kategoriach wie-
kowych, zorganizowano specjalne katego-
rie dla mieszkańców Legionowa oraz powia-
tu legionowskiego. Trasa biegu wiodła ulica-
mi miasta Legionowo, start i meta znajdowa-
ły się przed Ratuszem Miejskim. Schłodzoną 

wodę serwowało legionowskie PWK, strażacy 
rozstawili na trasie kurtyny wodne, z których 
ochoczo korzystali biegacze. 
Wszyscy uczestnicy biegów, a było ich łącznie  
z mieszkańcami powiatu ponad 500 osób, 
otrzymali koszulki oraz pamiątkowe medale.  
Najlepsi w klasyfikacji generalnej oraz naj-
lepszy zawodnik i zawodniczka z Legionowa 
otrzymali nagrody. Kolejna Dycha już za rok. 

Finał Coca-Cola Cup 2011
Najlepsze drużyny wyłonione w 
wielostopniowych ogólnopolskich 
eliminacjach walczyły o zwycięstwo 
w tegorocznej edycji turnieju pił-
karskiego dla młodzieży Coca-Cola 
Cup.
Tamara Mytkowska

Tym razem finał tej prestiżo-
wej imprezy odbył się w na-
szym mieście, a rozgrywki 
zbiegły się z obchodami Dni 
Legionowa. Tytuły mistrzow-
skie wywalczyli: w katego-
rii dziewcząt – zawodniczki 
z Gimnazjum w Chocianowie 
(województwo dolnośląskie), 
a w kategorii chłopców – re-
prezentanci Gimnazjum Nr 
48 w Warszawie. Wyłonio-
no także dziesięciu laureatów 

Akademii Futbolu Coca-Co-
la Cup. Gośćmi specjalny-
mi finału byli ambasadorzy 
tegorocznej edycji turnieju 
– znakomity napastnik Ro-
bert Lewandowski oraz reno-
mowany holenderski szkole-
niowiec, współtwórca szkół-
ki piłkarskiej Ajaksu Amster-
dam Jan Pruijn, który spra-
wował nadzór merytoryczny 
nad Akademią Futbolu Coca-
-Cola Cup.

Turniej Coca-Cola Cup orga-
nizowany jest od 1999 roku, 
od 2010 roku także w katego-
rii dziewcząt. We wszystkich 
dotychczasowych edycjach 
wzięło udział już blisko 550 
tys. uczestników, w tegorocz-
nej edycji turnieju rywalizo-
wało prawie 40 tysięcy za-

wodników. Rozgrywki 
eliminacyjne rozgry-
wane były we wszyst-
kich województwach 
od początku kwiet-
nia, następnie odbyły 
się finały wojewódz-
kie i półfinały krajo-
we, z których po 8 naj-
lepszych drużyn w ka-
tegoriach dziewcząt 
i chłopców zakwali-
fikowało się do fina-
łu krajowego. Skład 
finalistów uzupełni-
ły dwie drużyny (jed-
na drużyna dziewcząt 
i jedna drużyna chłop-
ców), które otrzymały 
od organizatorów tzw. 
„dziką kartę”.
Podobnie jak pod-
czas wszystkich fina-

łów wojewódzkich te-
gorocznej edycji turnieju, 
rozgrywkom finałowym to-
warzyszyła specjalnie przy-
gotowana Strefa Aktywne-
go Życia, w której uczestni-
cy pikniku mieli do dyspozy-
cji m.in. dział fitness, w któ-
rym mogli wziąć udział w tre-
ningach ogólnorozwojowych, 
podjąć rywalizację na takich 
urządzeniach, jak bieżnia lub 
wiosła oraz skorzystać z po-
rad fachowców. Z roku na rok  „Dycha” cieszy się coraz większą popularnością

Młodzież z Chocianowa i Warszawy stanęła na najwyższym podium
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