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W SKRÓCIE
Śródziemnomorskie grillowanie
Kolejny konkurs wspólnego
grillowania, znany pod nazwą Legionowski Fish and Grill, w tym
roku zyskuje greckie oblicze. 23
czerwca przy Ratuszu spotykamy
się, aby przyrządzać dania kuchni greckiej – w związku z tym impreza zmienia nazwę na Fish and
Greek – zapraszamy!
Gramy online
Legionowska Rozgrywka nadal
trwa. Co prawda zakończył się etap

konkursowy pierwszej legionowskiej gry online, a Ipad, Notebook
i Ipod znalazły swoich właścicieli,
lecz zabawa trwa nadal. Zapraszamy mieszkańców, którzy nie poznali jeszcze tajemnicy sportowca
Artura, jego towarzyszki Kamili
i legionowskich dzików do gry.
www.legionowskarozgrywka.pl.
Grecki tydzień w DH Maxim
Legionowski Dom Handlowy
Maxim zaprasza na tydzień grecki w dniach 9–16 czerwca. Delika-
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tesy Bomi przygotują specjalną
ofertę promocyjną na pochodzące z Grecji produkty, a podczas
wielkiego finału 16 czerwca
od godz. 1600 odbędzie się show
kulinarne. Teo Vafidis, znany
z wielu programów telewizyjnych,
nie tylko pokaże jak przyrządzić
specjały kuchni greckiej, lecz także pozwoli skosztować tych przysmaków.
Impreza
będzie
doskonałą okazją do gotowania
m.in. z Prezydentem oraz siatkarkami LTS Legionovia. n

Redakcja: Główny Specjalista ds. Kontaktów z Mediami wraz z zespołem
Skład i łamanie: Studio DTP Rubin
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.

SŁOWO OD PREZYDENTA

Szanowni Państwo,
po miesiącach oczekiwań i odliczania do rozpoczęcia największej imprezy sportowej w historii naszego kraju, nareszcie nadszedł ten dzień. Już 8 czerwca na Stadionie
Narodowym zmierzą się reprezentacje Polski i Grecji. Jak
wszyscy Państwo wiecie, Grecy od 3 czerwca przebywają
na terenie naszego powiatu oraz odbywają treningi na legionowskim Stadionie Miejskim. Nasi mieszkańcy będą mieli
okazję obserwować formę Reprezentacji podczas dwóch treningów otwartych 5 i 9 czerwca. Ponieważ pierwszymi rywalami naszych gości są Polacy – pozostaje mieć nadzieję, że
doskonałe warunki, jakie zapewni im Hotel Warszawianka
sprawią, że zrelaksowani i najedzeni pysznymi polskimi
potrawami piłkarze nie będą mieli sił aby wygrać z naszą
narodową reprezentacją.
EURO 2012 przejdzie do historii także jako
największe zgrupowanie kibiców z całej Europy
a nawet świata. Jak wiadomo Grecy to naród przyjaźnie nastawiony i nie wyżywający emocji sportowych na miejskiej infrastrukturze, lecz nie
spodziewamy się zbyt wielu greckich fanów futbolu. W ośrodkach wypoczynkowych nad Zalewem
Zegrzyńskim zamieszkają za to Rosjanie. Utrudnienia w Legionowie, związane ze wzmożonym ruchem kibiców, spodziewane są jedynie w dniach
treningów otwartych w okolicach Stadionu,
a w dni „meczowe” w okolicach strefy wspólnego
kibicowania na Rynku.
Mam nadzieję, że oprócz śledzenia narodowych
jedenastek na polskich i ukraińskich murawach,
będą się Państwo także bawić z nami w klimatach
greckich – 10 czerwca zapraszamy do greckiego te-

atru w parku za Ratuszem, a już 23 czerwca
na wspólne grillowanie w ramach Fish and Greek
– tym razem przyrządzamy potrawy kuchni greckiej. Ale EURO 2012 to nie jedyne niezwykle ważne wydarzenie w naszym mieście – już w lipcu
na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wystartuje
nasz mieszkaniec, wychowanek UKS Delfin – Dawid Szulich. O Grekach, sporcie i Dawidzie więcej
w tym numerze Biuletynu, a już dzisiaj zaciskamy
kciuki za sukcesy pierwszego legionowskiego olimpijczyka i zakładamy biało-czerwone koszulki.
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo n

Z OSTATNIEJ CHWILI

Z Legionowa na Okęcie
1 czerwca ruszyło bezpośrednie
połączenie kolejowe z Legionowa
do stacji Warszawa Lotnisko Chopina. Część pociągów linii S3 pojedzie przez stację Warszawa
Śródmieście. Pociągi zatrzymają
się na przystankach: Legionowo
Piaski – Legionowo – Warszawa
Choszczówka – Warszawa Płudy
– Warszawa Żerań – Warszawa
Toruńska – Warszawa Praga

– Warszawa Wschodnia – Warszawa Stadion – Warszawa Powiśle
–
Warszawa
Śródmieście
– Warszawa Ochota – Warszawa
Zachodnia – Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Rakowiec
– Warszaw Żwirki i Wigury – Warszawa Służewiec – Warszawa Lotnisko Chopina. Wybrane pociągi
pojadą przez stację Warszawa
Centralna, z pominięciem przy-

stanków: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota. n
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TEMAT NUMERU

Kto gra w niebieskich
barwach Hellady?
Portugalski selekcjoner Reprezentacji Grecji do Polski zabrał 23 najlepszych piłkarzy. O ile reprezentanci
Włoch, Hiszpanii, Anglii czy też Niemiec są dobrze
znani polskim kibicom, o tyle egzotyczne nazwiska piłkarzy greckich mogą brzmieć tajemniczo.

Przedstawiamy zatem sylwetki całego składu
drużyny Grecji, która dwa mecze, z Polską i Rosją, rozegra w Warszawie, jedynie na spotkanie
z Czechami będzie musiała udać się do Wrocławia. n

Bramkarz. Konstantinos Chalkias (Κώστας
Χαλκιάς), urodzony 30/05/1974 (37 lat),
na co dzień gra w PAOK Saloniki. 196 cm
wzrostu, waży 92kg.
Bramkarz. Michail Sifakis (Μιχάλης
Σηφάκης), urodzony 9/09/1984 (27 lat),
gra w Aris Saloniki. Wzrost 189 cm,
waga 79 kg.
Bramkarz. Alexandros Tzorvas (Αλέξης
Τζόρβας), urodzony 12/08/1982 (29 lat),
macierzysty klub – AC Palermo. Wzrost 188cm,
waga 80kg.
Obrońca. Avraam Papadopoulos (Αβραάµ
Παπαδόπουλος), urodzony 03/12/1984
(27 lat), jego klub to Olympiakos Pireus.
Wzrost 186cm, waga 79kg.
Obrońca. Sokratis Papastathopoulos
(Σωκράτης Παπασταθόπουλος),
urodzony 9/06/1988 (23 lata). Gra w Werder
Brema. Wzrost 185cm, waga 82kg.
Obrońca. Vassilios Torosidis (Βασίλης
Τοροσίδης). Data urodzenia 10/06/1985
(26 lat). Klub. Olympiakos Pireus.
Wzrost 185cm, waga 80kg
Obrońca. Jose Holebas (Ιωσήφ
Χολέβας) urodzony 27/06/1984 (28 lat),
gra w Olympiakos Pireus. Wzrost. 184 cm, brak
danych na temat wagi.
Obrońca. Stylianos Malezas (Στέλιος
Μαλεζάς), urodził się 11/03/1985 (27 lat),
zawodnik PAOK Saloniki. Wzrost 194 cm,
waga 79 kg.
Obrońca. Georgios Tzavellas (Γεώργιος
Τζαβέλας). Data urodzenia 26/11/1987
(24 lata), zawodnik AS Monaco. 183 cm
wzrostu, waży 81 kg.
Obrońca. Kyriakos Papadopoulos,
urodzony 23/02/1992 (20 lat), macierzysty
klub to Schalke 04 Gelsenkirchen.
Wzrost 183cm, waga 85kg.
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Pomocnik. Ioannis Fetfatzidis (Ιωάννης
Φετφατζίδης). Data urodzenia
21/12/1990 (21 lat), zawodnik Olympiacos
Pireus. Wzrost 165 cm, waga 61 kg.
Pomocnik. Grigorios Makos (Γρηγόρης
Μάκος). Data urodzenia 18/01/1987
(25 lat). Klub AEK Ateny. Wzrost 183cm,
waga 78kg.
Pomocnik. Ionannis Maniatis (Γιάννης
Μανιάτης), urodzony 12/10/1986 (25 lat)
zawodnik Olympiakos Pireus. Wzrost 178cm,
waga 78kg.
Pomocnik. Konstantinos Katsouranis
(Κωνσταντίνος Κατσουράνης). Data
urodzenia 21/06/1979 (32 lata). Klub
Panathinaikos Ateny. Wzrost 183cm, waga 81kg.
Pomocnik. Georgios Fotakis (Γιώργος
Φωτάκης), urodzony 29/10/1981 (30 lat).
Klub PAOK Saloniki. Wzrost 176cm,
waga 73kg.
Pomocnik. Konstantinos Fortounis,
urodzony 16/10/1992 (20 lat), na co dzień gra
w Kaiserslautern. Wzrost 182cm, waga 70kg.
Pomocnik. Georgios Karagounis (Γιώργος
Καραγκούνης). Data urodzenia
6/03/1977 (35 lat), zawodnik Panathinaikos
Ateny. Wzrost 176cm, waga 74kg.
Pomocnik. Sotirios Ninis (Σωτήρης
Νίνης), urodzony 3/04/1990 (22 lata),
zawodnik Panathinaikos Ateny. Wzrost 173cm,
waga 69kg.
Atakujący. Georgios Samaras (Γιώργος
Σαµαράς). Data urodzenia 21/02/1985 (27
lat), zawodnik szkockiego Celtic Glasgow.
Wzrost 192cm, waga 86kg
Atakujący. Dimitrios Salpingidis
(Δηµήτρης Σαλπιγγίδης),
urodzony 18/08/1981 (30 lat), macierzysty
klub to PAOK Saloniki. Wzrost 172cm, waga 74kg.
Atakujący. Konstantinos Mitroglou
(Κωνσταντίνος Μήτρογλου).
Data urodzenia 12/03/1988 (24 lata), gra
w Atromitos Ateny. Wzrost 188 cm, waga 86 kg.
Atakujący. Nikolaos Lymperopoulos (Νίκος
Λυµπερόπουλος), urodzony 4/08/1975
(36 lat), zawodnik AEK Ateny. Wzrost 187cm,
waga 82kg.
Atakujący. Theofanis Gekas (Θεοφάνης
Γκέκας). Data urodzenia 23/05/1980
(32 lata), gra w tureckim klubie Samsunspor.
Wzrost 179cm, waga 76kg.
Trener. Urodzony 10 października 1954 r.
w Lizbonie Fernando Santos rozpoczął karierę
piłkarza w 1972 r.
dokończenie na stronie 10
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Kibice na Ratuszu
FlashMob to krótkotrwałe, zaskakujące dla osób postronnych wydarzenie. Legionowscy fani piłki nożnej 1 czerwca spotkali
się przez Ratuszem aby w strojach kibiców zaszokować przypadkowych mieszkańców i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Biało-czerwona fala, uzbrojona w nieodzowne
atrybuty kibica – trąbki, wuwuzele, szaliki, kapelusze i oczywiście flagi, przeszła ulicą Piłsudskiego pod Ratusz. Po 60 minutach krzyków, śpiewów,
oklasków i innych entuzjastycznych zachowań,
przyszedł czas na zastygnięcie w bezruchu. 30 sekund w unieruchomieniu, to czas na wykonanie
pamiątkowego zdjęcia. Efekt spotkania – fotografia o wymiarach 8x8 metrów zawiśnie na ścianie
magistratu od strony ul. Sowińskiego. Premiera
zdjęcia odbędzie się po pierwszym otwartym treningu reprezentacji Grecji – 5 czerwca
o godz. 1900. Osoby, które wzięły udział we FlashMobie miały szansę na wygranie wejściówek
na treningi Greków.
Tamara Mytkowska n

p Na Ratuszu zawiśnie grupowe zdjęcie kibiców

Wspólnie dopingujemy
Legionowscy kibice będą mogli oglądać wszystkie mecze UEFA EURO 2012 na dużym ekranie w Rynku. Ogródek strefy wspólnego kibicowania działa od 1 czerwca, a od 8 czerwca będzie można oglądać tam zmagania europejskich drużyn.
Strefę wspólnego kibicowania tworzy kawiarenka Olimp, od lat działająca w Błękitnym Centrum.
W ramach umowy dzierżawy w dni bezmeczowe
na telebimie wyświetlane będą filmy w ramach letniego kina przy fontannie. Popularność tego miejsca pokaże, czy telebim zostanie na Rynku aby

wyświetlać starty jedynego legionowskiego olimpijczyka – Dawida Szulicha.
W kawiarence nabyć będzie można niskoprocentowe napoje alkoholowe. Punkt oczywiście posiada
licencję na wyświetlanie rozgrywek EURO 2012.

p Wszystkie mecze EURO 2012 obejrzeć można na telebimie w Rynku Miejskim
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Grecy w akcji
Bilety na EURO 2012 są od dawna wyprzedane, lecz mieszkańcy miast – centrów treningowych będą mieli okazję zobaczyć
drużyny w akcji na boisku. Każda reprezentacja ma zapisany w kontrakcie przynajmniej jeden trening otwarty dla publiczności. Mieszkańcy Legionowa będą mogli zobaczyć Greków dwa razy.
Treningi z udziałem publiczności odbędą się 5 i 9
czerwca o godzinie 1700. Zgodnie z zaleceniami UEFA
nie będą miały miana imprezy masowej, co oznacza,
że ilość osób, które będą mogły wejść na trybuny legionowskiego Stadionu jest ściśle określona i nie może przekroczyć 950. Miasto miało do dyspozycji
jedynie część puli bezpłatnych zaproszeń na treningi.
Wejściówki przeznaczone zostały dla zwycięzców

miejskich konkursów organizowanych na Facebooku,
stronie internetowej miasta, podczas Dni Legionowa. Wejściówki wygrali uczestnicy konkursu na hasło
powitalne dla drużyny greckiej, biorący udział we flashmobie. Część biletów została przekazana w formie
nagród dla uczestników imprez sportowych MOSiR
oraz konkursów Starostwa Powiatowego.
Tamara Mytkowska n

p Parking dla kibiców przewidziano przy SP 2

Kolorowe powitanie
Piękne miasto Legionowo wita Grecję kolorową – to hasło
powitalne Reprezentacji Grecji, wybrane w konkursie SMSowym. Komisja Konkursowa spośród ponad 70 propozycji wybrała 9, które walczyły o miano oficjalnego hasła
powitalnego. Zwycięzcę wyłonili mieszkańcy.

nowo wita Greka, finał z Polską na nich czeka.
W drugim etapie konkursu mieszkańcy, za pomocą swych telefonów komórkowych zadecydowali, że
przy wjeździe do miasta, a także podczas treningu
otwartego, piłkarzy z Hellady powita zdanie „Piękne miasto Legionowo wita Grecję kolorową”.
Dorota Staśkiewicz n

O miano hasła powitalnego walczyły zarówno
proste zestawienia słów, takie jak Legionowo
– grecka wyspa na EURO 2012 czy Legionowo wita Mistrzów Europy 2004, jak również
skomplikowane rymowanki w stylu Zaszczyt to nie
lada, gdy nasze strony nawiedza Hellada lub Legio-
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WIEŚCI Z MIASTA

Nasza droga do EURO 2012
Legionowo zostało wybrane przez Grecką Federację Piłkarską na centrum treningowe podczas EURO 2012 spośród 150 chętnych miejscowości. Miasto pokazało, że infrastruktura sportowa w Legionowie jest na najwyższym poziomie i nawet 50-tysięczna miejscowość może konkurować w tej sferze z największymi. Fakt umieszczenia Legionowa na sportowej mapie Europy
cieszy tym bardziej, że sport i aktywność fizyczna są ważnym elementem marki miasta.

p Legionowo. Porusza! od najmłodszych lat

EURO 2012 to wielka uczta sportowa dla kibiców
i mieszkańców. Działania skierowane do drużyn rozpoczęły się po informacji, że miasto znalazło się na liście rekomendowanych centrów treningowych
(październik 2010 r.). Legionowo i Warszawianka
Hotel & Spa w Jachrance odwiedziło kilka zainteresowanych drużyn, spośród nich największe zainteresowanie wykazała drużyna Grecji (odwiedziła miasto
dwukrotnie), na legionowskim stadionie chcieli także trenować Rosjanie i Duńczycy. Ponieważ obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy „,
najszybsi okazali się Grecy – pod koniec 2011 roku
nieoficjalnie potwierdzono, że to właśnie podopieczni Fernando Santosa będą trenować w Legionowie.
– Od lat konsekwentnie rozbudowujemy naszą
bazę sportową. Nie tylko mamy 10-hektarowy stadion z boiskami o naturalnej i sztucznej nawierzch-
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ni, z bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem do koszykówki, siatkówki plażowej i skateparkiem, lecz tuż
obok znajduje się trzecia co do wielkości hala widowiskowo-sportowa na Mazowszu. Na sportowej
mapie Legionowa znajdują się boiska przy każdej
szkole, dwa „Orliki”, boiska w parkach – mówi Prezydent Roman Smogorzewski.
Gmina wspiera lokalne kluby oraz stowarzyszenia sportowe, w mieście działa pierwszoligowy zespół piłki ręcznej KPR Legionowo, siatkarki
od przyszłego sezonu grać będą w ekstraklasie, KS
Legionovia bardzo dobrze radzi sobie w trzeciej lidze, a pływak Dawid Szulich, wychowanek UKS
Delfin, wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich. Legionowo żyje sportem, więc EURO 2012 jest naturalnym punktem na sportowej mapie miasta.
Tamara Mytkowska n

WIEŚCI Z MIASTA

Kierunek – Stadion
Z okazji pobytu reprezentacji Grecji w Legionowie oraz aby ułatwić poruszanie się po mieście kibicom z całej Europy, którzy
mieszkają w hotelach na terenie naszego powiatu, Legionowo zostało dodatkowo oznakowane w języku angielskim.
Poza hasłem powitalnym dla greckiej drużyny,
ulice Piłsudskiego, Sobieskiego, Jagielońska i Słowackiego zostało oznakowane anglojęzycznymi
„kierunkowskazami”. Tabliczki wskażą drogę
na Stadion, Dworzec, do Komendy Powiatowej
Policji, Ratusza Miejskiego.
Aby ułatwić poruszanie się w futbolowo – wielonarodowym mieście, na stronie internetowej

www.legionowo.pl utworzona została zakładka dotycząca Euro 2012 („mamy Piłkę”), na której zamieszczane
są
informacje
o
meczach
i ewentualnych utrudnieniach, przygotowane zostały mapki i foldery informacyjne dla kibiców.
Mapki z parkingami i drogą na Stadion znajdują
się także na zaproszeniach na otwarte treningi.

EURO na drogach

dy z Jachranki mogą wiązać się z czasowymi
wstrzymaniami ruchu, zakazami wjazdu lub objazdami.
W dniach otwartych treningów zakazy postoju
i parkowania będą obejmowały ulice: Parkową,
Chrobrego, Sobieskiego i Ostrobramską. W okolicach Stadionu wydzielone zostaną strefy do pozostawienia aut. Problemów w poruszaniu się
pojazdami nie powinna sprawiać strefa wspólnego kibicowania, która będzie funkcjonowała
na Rynku w czasie EURO 2012. W związku z jej
istnieniem, nie są planowane zamknięcia ulic, czy
zmiany organizacji ruchu.
Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i tłumaczyć przyjezdnym najkrótszą drogę na Stadion
czy też miejski Rynek.

Legionowo „gra” podczas EURO zarówno na Stadionie Miejskim, jak i w Centrum Szkolenia Policji. O ile nie spodziewamy się dużej ilości zagranicznych kibiców, to usytuowanie
w CSP Policyjnego Centrum Dowodzenia może wiązać się
z utrudnieniami na drogach.
Zwiększone natężenie ruchu z pewnością nie
ominie drogi krajowej 61, po której oprócz autokarów z Grekami poruszać się będą także stacjonujące w Legionowie siły policyjne z całej Europy.
Podczas otwartych treningów 5 i 9 czerwca możliwe będzie zamknięcie ul. Parkowej, gdyż od jej
strony, od godziny 15.30 będą wpuszczani kibice.
Piłkarze greccy będą trenować codziennie, dojaz-

Tamara Mytkowska n

Dorota Staśkiewicz n

p DK61 to trasa przejazdu reprezentacji Grecji oraz policjantów z Centrum Dowodzenia
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INWESTYCJE

Nie poznasz Stadionu
Legionowo zachęca mieszkańców do zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku. Budując place zabaw, boiska ze sztuczną nawierzchnią czy Arenę Legionowo miasto umożliwiło
mieszkańcom realizację ich sportowych pasji oraz zapewniło odpowiednie miejsce do wypoczynku. Teraz przyszedł czas na Stadion Miejski, który zyskał zasłużone i od dawna
zaplanowane, nowe oblicze.
– To właśnie dzięki sportowym inwestycjom takim jak
Arena Legionowo i położony
tuż obok Stadion Miejski Legionowo jest jednym z graczy podczas Mistrzostw Europy – mówi
Roman Smogorzewki, Prezydent Miasta – Należy podkreślić, że wszystkie inwestycje
mają długofalowe znaczenie,
nakłady na infrastrukturę sportową są robione z myślą o lokalnych
sportowcach
i mieszkańcach zarówno miasta
jak i całego powiatu.
Od 2011 roku Stadion Miejski zyskał nowoczesne ogrodzenie. Płyta główna, na której już
w lipcu zagra KS Legionovia
jest tej samej jakości jak murawa Stadionu Narodowego. Ulica
Ostrobramska
została
zmodernizowana, powstały dodatkowe miejsca parkingowe
w bezpośrednim sąsiedztwie
Stadionu. Szatnie zostały gruntownie wyremontowane, zużyta
bieżnia lekkoatletyczna zyskała
nową, wysokiej jakości nawierzchnię kauczukową.
Tamara Mytkowska n

p Bieżnia lekkoatletyczna na najwyższym poziomie

Kto gra w niebieskich
barwach Hellady?
dokończenie ze strony 5
Trenerskiego rzemiosła nie uczył się na boisku, lecz z książek. Przez lata traktował to jako hobby, któremu poświęcał czas po pracy. Od 2010 r. prowadzi kadrę grecką, wcześniej trenował m.in. Porto, Panathinaikos, AEK Ateny. Podczas
zgrupowania w austriackim Kitzbuhel Santos nie oszczędzał swoich zawodników. Kadrowicze ćwiczyli po dwa razy dziennie, głównie pracowali nad taktyką i grą w destrukcji.
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Podczas poszukiwania bazy treningowej na EURO Fernando Santos chwalił legionowską infrastrukturę treningową, zachwycony był standardem jaki piłkarzom oferuje Hotel Warszawianka. „Najważniejszy dla nas będzie mecz
z Polską. W takich imprezach jak mistrzostwa Europy bardzo ważne jest, aby
dobrze rozpocząć turniej, bo później jest bardzo mało czasu na poprawę jakości gry. Jednak nawet porażka w pierwszym meczu nie oznacza pożegnania
z imprezą, bo będą jeszcze dwie szanse na poprawę sytuacji – mówi – W życiu, jak i w futbolu istnieją pewne zbiegi okoliczności. W 2004 roku w meczu
inauguracyjnym Grecy ograli gospodarza. Wierzę, że teraz stanie się to samo.”
Fernando Santos w Atenach jest traktowany jak Grek, ale nie ukrywa, że najlepiej czuje się w Lizbonie. Jego największym marzeniem jest poprowadzenie
reprezentacji Portugalii. n

ŻYCIE KULTURALNE

Skoro Grecja – to teatr!!!
Jednym z najważniejszych osiągnięć greckiej kultury antycznej jest teatr. 10 czerwca, w parku przy Ratuszu odbędzie się widowisko teatralne promujące Kulturę Grecką. Tak, jak w starożytnej Grecji, aktorzy odegrają sztukę pod gołym niebem.
Główną postacią spektaklu – odtwórcą roli
Zeusa, będzie Zdzisław Wardejn – wybitny aktor
filmowy i teatralny. Zagrał w ponad 80 filmach,
min. „Kogel-Mogel” i „Stara baśń. Kiedy słońce
było bogiem”, w serialach takich jak: „Zmiennicy”
czy „Plebania” oraz wielu spektaklach teatralnych.
Spektakl plenerowy oparty na mitach greckich
będzie wspaniałą okazją do przypomnienia starożytnych legend oraz miłym sposobem na spędzenie niedzielnego popołudnia. Wstęp oczywiście
wolny.
Dorota Staśkiewicz n

Poruszamy nie tylko sportowo
Legionowo. Porusza! nie tylko kibiców i miłośników aktywnego wypoczynku. W maju mieszkańcy poruszyli swoje umysły,
zmierzając się z „Dyktandem dla aktywnych”, przedszkolaki zaprezentowały umiejętności sportowe i wokalne podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka.
W szranki z ortografią w pierwszym etapie stanęło 56 osób, finałowa dziesiątka, której niestraszne zakamarki ojczystego języka zmierzyła się w ostatecznym
starciu 2 czerwca. Każdy chętny może sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności, gdyż teksty dyktanda zamieszczone są na stronie internetowej legionowo.pl.
Dzień Dziecka w tym roku odbył się trochę
wcześniej, gdyż 26 maja. W tym dniu przedszkola-

ki, uczniowie i wszyscy młodzi duchem legionowianie spotkali się na terenie Stadionu Miejskiego,
aby wspólnie świętować ten najważniejszy dzień
w życiu każdego dziecka. Na starcie miniolimpiady stanęły przedszkolaki i ich mamy, później scenę przejęły śpiewające maluchy, które pokazały
zebranym jak kibicuje się polskiej reprezentacji.
Tamara Mytkowska n

p Z okazji Dnia Dziecka na Stadionie rywalizowały przedszkolaki
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SPORT

KPR Legionowo w I lidze
Komplet zwycięstw i awans z pierwszego miejsca. Wydawać by się mogło, że wszystko poszło gładko i zgodnie z planem. Nic
bardziej mylnego. Poszło co prawda zgodnie z planem, ale kosztowało to wszystkich wiele wysiłku i wyrzeczeń.
Po wywalczonym awansie zawodnicy KPR Legionowo myślą już o pierwszej lidze i osiągnięciu
jak najlepszego wyniku w najbliższym sezonie.
Władze klubu nie próżnują – jak wiadomo, wyższa
liga rozgrywek to znacznie większe wymagania, także finansowe. Do grona sponsorów zespołu dołączyła kolejna silna marka z naszego regionu
– firma Koperfam. Dobre informacje dochodzą także z rynku transferowego. Do Klubu dołączy
na pewno dwóch nowych zawodników: Tomasz Po-

miankiewicz, który ostatnio bronił barw szwedzkiego zespołu 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 dostępnych jest na stronie www.kprlegionowo.pl i profilu KPR
na Facebooku.
Maciej Chodkowski n

p Szczypiorniści w przyszłym sezonie zagrają w I lidze

MazoviaCup 2012
Kolejny turniej samorządowych rozgrywek zakończył się sukcesem reprezentacji ZTM. Emocje na boiskach sięgały zenitu, zawodnicy nawet na chwilę nie odpuszczali swoim
rywalom. Szczególnie gorąca atmosfera panowała na stadionie w Wieliszewie, gdzie rozgrywały się mecze finałowe.
Najlepsi okazali się mistrzowie z roku 2009 – reprezentacja ZTM. Zaraz za nimi w tabeli uplasowali się tegoroczni debiutanci, Góra Kalwaria.
Reprezentacja Płocka, która rok temu była Mistrzem Mazowsza, zajęła ostatnie miejsce na podium.
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Drużyną Fair Play 2012 została reprezentacja
Łysych, Królem Strzelców – Emil Łotowski z Wieliszewa, który w całym turnieju strzelił 19 bramek.
Najlepszym bramkarzem turnieju był golkeeper
Mistrza Mazowsza 2012 – Daniel Kwiatkowski
z reprezentacji ZTM.
www.mazoviacup.pl n

SPORT

Popłynie w Londynie
Dawid Szulich – zawodnik UKS Delfin Legionowo wspaniałym startem w Pływackich Mistrzostwach Polski wywalczył paszport
olimpijski. To pierwszy raz, gdy legionowianin będzie reprezentował nasz kraj na Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Początek
olimpijskich zmagań 27 lipca.

p Już w lipcu na olimpijskich basenach wystartuje mieszkaniec Legionowa (Dawid Szulich – po środku)

Po zdobyciu złotego medalu w wyścigu na 100 m
stylem klasycznym Pływackich Mistrzostw Polski
w Olsztynie, Dawid Szulich zapewnił sobie miejsce w sztafecie 4x100 stylem zmiennym podczas
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Czas jakim przepłynął dystans 100 m, to: 1.01,87 – to tylko jedna sekunda mniej niż minimum olimpijskie
w konkurencjach indywidualnych. Dzięki tej nie-

wielkiej różnicy, jak pisze „Przegląd Sportowy”,
Dawid Szulich ma możliwość wystartowania
w Londynie nie tylko w sztafecie, ale również
w wyścigach indywidualnych. To, czy pływak z Legionowa podejmie się takiej rywalizacji, będzie zależało od Polskiego Komitetu Olimpijskiego
i od trenera – Rafała Perla.

„Lalki” pozostają
w Legionowie

ka (l), Iga Chojnacka (p/a), Gergana Marinova (r)
oraz Natasha Matseichyk. Jolanta Studzienna będzie drugim trenerem pierwszego zespołu.
Drużyna liczyła będzie 14 zawodniczek, jedna
kolejna podpisała już kontrakt, lecz strony zobowiązały się do zachowania nazwisk w tajemnicy.
LTS na swojej stronie informuje, że szuka zawodniczek na jedną pozycję. Na ukończeniu są rozmowy z przedostatnią z nich, w najbliższym czasie
zespół będzie w komplecie. Nowy – stary skład będzie mieszanką doświadczenia i młodości. Pozostaje nam tylko czekać na pierwszy gwizdek
w nowym sezonie.

Co prawda transfery w drużynie LTS Legionovia nadal trwają, lecz większość zawodniczek zeszłorocznego, zwycięskiego składu, przedłużyło już kontrakty. Na dzień dzisiejszy
pozostało jeszcze miejsce dla jednej zawodniczki.
W kolejnym sezonie w Plus Lidze na pewno legionowskich barw broniły będą: Anna Sołodkowicz (p), Ilona Gierak (p), Kinga Bąk (r), Marta
Łukaszewska (a), Małgorzata Skorupa (ś), Katarzyna Jóźwicka (ś), Barbara Bawoł (p), Marta Siw-

Dorota Staśkiewicz n

www.lts.legionovia.pl n
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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Prezydent Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Legionowo ponownie znalazło się w czołówce zestawień. Tym razem ranking jest wyjątkowy, gdyż głosowali dziennikarze. W plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”, drugim pod względem medialnym Najlepszym Prezydentem Roku 2011 na Mazowszu został Roman Smogorzewski. 31 maja odbyła się gala Plebiscytu, w której udział wzięło 120 samorządowców z Mazowsza.

Do dziennikarzy lokalnych i obywatelskich na Mazowszu zostały rozesłane karty do głosowania.
Do 1 maja mogli oddać głos na urzędników, którzy
ich zdaniem najskuteczniej dbają o kontakt z mediami i komunikację społeczną z mieszkańcami. Dzien-

nikarze głosowali w sześciu kategoriach: medialny
prezydent, medialny burmistrz, medialny starosta,
medialny wójt, najlepsza strona WWW, Rzecznik
Prasowy 2011 roku. Za najlepszych samorządowców
– Prezydentów miast na Mazowszu zostali uznani
Prezydent Płocka – Andrzej Nowakowski oraz Prezydent Legionowa – Roman Smogorzewski. Najlepszym Starostą okazała się Bogumiła Więckowska
z Otwocka, najlepszym Burmistrzem został Grzegorz
Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego.
– To oczywisty zaszczyt i ogromne wyróżnienie
– mówi Roman Smogorzewski – ta nagroda jest
szczególnie ważna, ponieważ w głosowaniu brali
udział ludzie, którzy z założenia są bardzo krytyczni
wobec władzy – dziennikarze, zarówno lokalni jak
i obywatelscy. Tak wysoki wynik pokazuje, że w naszym mieście nie ma problemów w komunikacji na linii media – urzędnicy. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku zajmiemy pierwsze miejsce.
Plebiscyt zorganizowała Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem Związku Miast Polskich
i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Tamara Mytkowska n

Legionowska Złota@
Legionowo jest samorządowym liderem cyfrowej Polski. Nasze miasto zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Miasto w Internecie”
w kategorii Lider Cyfrowej Administracji.
Po raz pierwszy samorządy z całej Polski walczyły o „złotą małpę” – statuetkę oznaczającą wyjątkowo aktywne i skuteczne działania na rzecz
rozwoju cyfrowego w danym mieście. W konkursie oceniana była skuteczność, kompleksowość
i innowacyjność działań na rzecz rozwoju cyfrowego gminy w takich obszarach jak wizerunek w Internecie, komunikacja online, modernizacja
i rozbudowa infrastruktury informatycznej, edukacja komputerowa mieszkańców, cyfrowa szkoła
czy też teleinformatyka w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.
Legionowskie działania na rzecz interaktywności serwisu dla mieszkańców, aktywność na portalach społecznościowych i forach internetowych,
szkolenia dla mieszkańców, informatyzacja instytucji i służb, systematyczny rozwój pracowni kom-
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puterowych w szkołach zostały docenione przez
kapitułę konkursu.
Statuetkę odebrał Zastępca Prezydenta Piotr
Zadrożny podczas Konferencji „Miasta w Internecie”. W kategorii gmin miejsko-wiejskich wyróżniony został Urząd Miejski w Wolsztynie,
a w kategorii gmin miejskich dużych – Urząd Miasta Tychy.
Tamara Mytkowska n

KONKURS

EUROquiz

Prawidłowe odpowiedzi zamieścimy w następnym numerze Biuletynu.
Spośród osób, które do końca czerwca wyślą prawidłowe odpowiedzi
na maila rzecznik@um.legionowo.pl wylosujemy sportowe gadżety.

1. Na którym z wymienionych poniżej stadionów
odbędzie się mecz finałowy na Euro 2012?
a. PGE Arena Gdańsk
b. Arena Lwów
c. Stadion Olimpijski w Kijowie
d. Stadion Narodowy w Warszawie

7. Która z drużyn jako pierwsza nie licząc drużyn państw
gospodarzy zakwalifikowała się do EURO 2012
a. Niemcy – 2 września 2011
b. Hiszpania – 29 czerwca 2008
c. Rosja – 11 października 2011
d. Szwecja – 1 września 2011

2. Co ile lat rozgrywane są piłkarskie mistrzostwa
Europy?
a. Co 2 lata
b. Co 4 lata
c. Co 3 lata.
d. Co 10 la

8. Na mistrzostwach EURO 2012 drużyna która zwycięży
w grupie C zmierzy się w półfinałach z:
a. Drużyną która zajmie drugie miejsce w grupie A
b. Drużyną która zwycięży w grupie B
c. Drużyną która zwycięży w grupie A
d. Drużyną która zajmie drugie miejsce w grupie D

3. Jakie kraje znalazły się razem z Polską w Grupie A na
EURO 2012?
a. Chorwacja, Hiszpania, Irlandia
b. Czechy, Rosja, Grecja
c. Niemcy, Austria i Szwajcaria.
d. Anglia, Francja, Szwecja

9. Kto zdobył tytuł króla strzelców mistrzostw
EURO 2000?
a. Davor Šuker
b. Tomasz Frankowski
c. Patrick Kluivert i Savo Milošević
d. Michel Platin

4. Kto jest trenerem rosyjskiej reprezentacji na EURO
2012?
a. Dror Kasztan
b. Leo Beenhakker
c. Jerzy Engel
d. Dick Advocaa

10. Jaki zawodnik w Historii Mistrzostw Europy zdobył
tytuł króla strzelców z największą liczbą strzelonych goli?
a. Michel Platini (9 bramek)
b. Patrick Kluivert, Savo Milošević, Michel Platini i Marco van
Basten (po 6 bramek)
c. David Villa (7 bramek)
d. Jesus Maria Perada (11 bramek)

5. W którym z miast mieści się ośrodek treningowy
wybrany przez reprezentację Hiszpanii na EURO 2012:
a. W Krakowie
b. W Gniewnie
c. We Lwowie
d. W Opalenicy

11. Gdzie odbywały się mistrzostwa EURO 2000?
a. W Korei Północnej
b. We Francji
c. W Anglii
d. W Belgii i Holandi

6. Ile reprezentacji bierze udział w turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej 2012?
a. 8
b. 12
c. 24
d. 16

12. Ile razy Polska zdobyła mistrzostwo świata w piłce
nożnej?
a. Raz.
b. Ani razu.
c. Cztery razy.
d. Dwa razy.
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Wieża widokowa na legionowskim Stadionie Miejskim

Wspólnie kibicujemy na Rynku Miejskim
w Legionowie podczas EURO 2012!

Akcja. Poruszenie!
23 czerwca
godz. 2200 – widowisko „światło i dźwięk”,
2230 – kino pod gwiazdami

