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Śród ziem no mor skie gril lo wa nie
Ko lej ny kon kurs wspól ne go

gril lo wa nia, zna ny pod na zwą Le -
gio now ski Fish and Grill, w tym
ro ku zy sku je grec kie ob li cze. 23
czerw ca przy Ra tu szu spo ty ka my
się, aby przy rzą dzać da nia kuch -
ni grec kiej – w związ ku z tym im -
pre za zmie nia na zwę na Fish and
Gre ek – za pra sza my!

Gramy online
Le gio now ska Roz gryw ka na dal

trwa. Co praw da za koń czył się etap

kon kur so wy pierw szej le gio now -
skiej gry on li ne, a Ipad, No te bo ok
i Ipod zna la zły swo ich wła ści cie li,
lecz za ba wa trwa na dal. Za pra sza -
my miesz kań ców, któ rzy nie po -
zna li jesz cze ta jem ni cy spor tow ca
Ar tu ra, je go to wa rzysz ki Ka mi li
i le gio now skich dzi ków do gry.
www.le gio now ska ro zgryw ka.pl.

Grec ki ty dzień w DH Ma xim
Le gio now ski Dom Han dlo wy

Ma xim za pra sza na ty dzień grec -
ki w dniach 9–16 czerw ca. De li ka -

te sy Bo mi przy go tu ją spe cjal ną
ofer tę pro mo cyj ną na po cho dzą -
ce z Gre cji pro duk ty, a pod czas
wiel kie go fi na łu 16 czerw ca
od godz. 1600 od bę dzie się show
ku li nar ne. Teo Va fi dis, zna ny
z wie lu pro gra mów te le wi zyj nych,
nie tyl ko po ka że jak przy rzą dzić
spe cja ły kuch ni grec kiej, lecz ta -
kże po zwo li skosz to wać tych przy -
sma ków. Im pre za bę dzie
do sko na łą oka zją do go to wa nia
m.in. z Pre zy den tem oraz siat kar -
ka mi LTS Le gio no via. n
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1 czerw ca ru szy ło bez po śred nie
po łą cze nie ko le jo we z Le gio no wa
do sta cji War sza wa Lot ni sko Cho -
pi na. Część po cią gów li nii S3 po -
je dzie przez sta cję War sza wa
Śród mie ście. Po cią gi za trzy ma ją
się na przy stan kach: Le gio no wo
Pia ski – Le gio no wo – War sza wa
Chosz czów ka – War sza wa Płu dy
– War sza wa Że rań – War sza wa
To ruń ska – War sza wa Pra ga

– War sza wa Wschod nia – War sza -
wa Sta dion – War sza wa Po wi śle
– War sza wa Śród mie ście
– War sza wa Ocho ta – War sza wa
Za chod nia – War sza wa Ale je Je -
ro zo lim skie – War sza wa Ra ko wiec
– War szaw Żwir ki i Wi gu ry – War -
sza wa Słu że wiec – War sza wa Lot -
ni sko Cho pi na. Wy bra ne po cią gi
po ja dą przez sta cję War sza wa
Cen tral na, z po mi nię ciem przy -

stan ków: War sza wa Sta dion, War -
sza wa Po wi śle, War sza wa Śród -
mie ście i War sza wa Ocho ta. n

Z Le gio no wa na Okę cie
Z OSTATNIEJ CHWILI
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Szanowni Państwo,
po mie sią cach ocze ki wań i od li cza nia do roz po czę cia naj -
więk szej im pre zy spor to wej w hi sto rii na sze go kra ju, na resz -
cie nad szedł ten dzień. Już 8 czerw ca na Sta dio nie
Na ro do wym zmie rzą się re pre zen ta cje Pol ski i Gre cji. Jak
wszy scy Pań stwo wie cie, Gre cy od 3 czerw ca prze by wa ją
na te re nie na sze go po wia tu oraz od by wa ją tre nin gi na le -
gio now skim Sta dio nie Miej skim. Na si miesz kań cy bę dą mie li
oka zję ob ser wo wać for mę Re pre zen ta cji pod czas dwóch tre -
nin gów otwar tych 5 i 9 czerw ca. Po nie waż pierw szy mi ry wa -
la mi na szych go ści są Po la cy – po zo sta je mieć na dzie ję, że
do sko na łe wa run ki, ja kie za pew ni im Hotel Warszawianka
sprawią, że zrelaksowani i najedzeni pysznymi polskimi
potrawami piłkarze nie będą mieli sił aby wygrać z naszą
narodową reprezentacją.

EU RO 2012 przej dzie do hi sto rii ta kże ja ko
naj więk sze zgru po wa nie ki bi ców z ca łej Eu ro py
a na wet świa ta. Jak wia do mo Gre cy to na ród przy -
jaź nie na sta wio ny i nie wy ży wa ją cy emo cji spor to -
wych na miej skiej in fra struk tu rze, lecz nie
spo dzie wa my się zbyt wie lu grec kich fa nów fut bo -
lu. W ośrod kach wy po czyn ko wych nad Za le wem
Ze grzyń skim za miesz ka ją za to Ro sja nie. Utrud -
nie nia w Le gio no wie, zwią za ne ze wzmo żo nym ru -
chem ki bi ców, spo dzie wa ne są je dy nie w dniach
tre nin gów otwar tych w oko li cach Sta dio nu,
a w dni „me czo we” w oko li cach stre fy wspól ne go
ki bi co wa nia na Ryn ku.

Mam na dzie ję, że oprócz śle dze nia na ro do wych
je de na stek na pol skich i ukra iń skich mu ra wach,
bę dą się Pań stwo ta kże ba wić z na mi w kli ma tach
grec kich – 10 czerw ca za pra sza my do grec kie go te -

atru w par ku za Ra tu szem, a już 23 czerw ca
na wspól ne gril lo wa nie w ra mach Fish and Gre ek
– tym ra zem przy rzą dza my po tra wy kuch ni grec -
kiej. Ale EU RO 2012 to nie je dy ne nie zwy kle wa -
żne wy da rze nie w na szym mie ście – już w lip cu
na Igrzy skach Olim pij skich w Lon dy nie wy star tu je
nasz miesz ka niec, wy cho wa nek UKS Del fin – Da -
wid Szu lich. O Gre kach, spo rcie i Da wi dzie wię cej
w tym nu me rze Biu le ty nu, a już dzi siaj za ci ska my
kciu ki za suk ce sy pierw sze go le gio now skie go olim -
pij czy ka i za kła da my bia ło -czer wo ne ko szul ki.

Ro man Smo go rzew ski
Pre zy dent Mia sta Le gio no wo n

SŁOWO OD PREZYDENTA



Por tu gal ski se lek cjo ner Re pre zen ta cji Gre cji do Pol -
ski za brał 23 naj lep szych pił ka rzy. O ile re pre zen tan ci
Włoch, Hisz pa nii, An glii czy też Nie miec są do brze
zna ni pol skim ki bi com, o ty le eg zo tycz ne na zwi ska pił -
ka rzy grec kich mo gą brzmieć ta jem ni czo.

Przed sta wia my za tem syl wet ki ca łe go skła du
dru ży ny Gre cji, któ ra dwa me cze, z Pol ską i Ro -
sją, ro ze gra w War sza wie, je dy nie na spo tka nie
z Cze cha mi bę dzie mu sia ła udać się do Wro cła -
wia. n

Kto gra w niebieskich
barwach Hellady?

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.

Tre ner. Uro dzo ny 10 paź dzier ni ka 1954 r.
w Li zbo nie Fer nan do San tos roz po czął ka rie rę
pił ka rza w 1972 r.

dokończenie na stronie 10
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Bia ło-czer wo na fa la, uzbro jo na w nie odzow ne
atry bu ty ki bi ca – trąb ki, wu wu ze le, sza li ki, ka pe -
lu sze i oczy wi ście fla gi, prze szła uli cą Pił sud skie -
go pod Ra tusz. Po 60 minutach  krzy ków, śpie wów,
okla sków i in nych en tu zja stycz nych za cho wań,
przy szedł czas na za sty gnię cie w bez ru chu. 30 se -
kund w unie ru cho mie niu, to czas na wy ko na nie
pa miąt ko we go zdję cia. Efekt spo tka nia – fo to gra -
fia o wy mia rach 8x8 me trów za wi śnie na ścia nie
ma gi stra tu od stro ny ul. So wiń skie go. Pre mie ra
zdję cia od bę dzie się po pierw szym otwar tym tre -
nin gu re pre zen ta cji Gre cji – 5 czerw ca
o godz. 1900. Oso by, któ re wzię ły udział we Fla sh -
Mo bie mia ły szan sę na wy gra nie wej śció wek
na tre nin gi Gre ków.

Tamara Mytkowska n

Ki bi ce na Ra tu szu
Fla sh Mob to krót ko trwa łe, za ska ku ją ce dla osób po stron nych wy da rze nie. Le gio now scy fa ni pił ki no żnej 1 czerw ca spo tka li
się przez Ra tu szem aby w stro jach ki bi ców za szo ko wać przy pad ko wych miesz kań ców i zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie.

Stre fę wspól ne go ki bi co wa nia two rzy ka wia ren -
ka Olimp, od lat dzia ła ją ca w Błę kit nym Cen trum.
W ra mach umo wy dzie rża wy w dni bez me czo we
na te le bi mie wy świe tla ne bę dą fil my w ra mach let -
nie go ki na przy fon tan nie. Po pu lar ność te go miej -
sca po ka że, czy te le bim zo sta nie na Ryn ku aby

wy świe tlać star ty je dy ne go le gio now skie go olim -
pij czy ka – Da wi da Szu li cha.

W ka wia ren ce na być bę dzie mo żna ni sko pro cen -
to we na po je al ko ho lo we. Punkt oczy wi ście po sia da
li cen cję na wy świe tla nie roz gry wek EU RO 2012.

Tamara Mytkowska n

p Na Ratuszu zawiśnie grupowe zdjęcie kibiców

Wspól nie dopingujemy
Le gio now scy ki bi ce bę dą mo gli oglą dać wszyst kie me cze UEFA EU RO 2012 na du żym ekra nie w Ryn ku. Ogró dek stre fy wspól -
ne go ki bi co wa nia dzia ła od 1 czerw ca, a od 8 czerw ca bę dzie mo żna oglą dać tam zma ga nia eu ro pej skich dru żyn.

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

6

WIADOMOŚCI Z RATUSZA



Tre nin gi z udzia łem pu blicz no ści od bę dą się 5 i 9
czerw ca o go dzi nie 1700. Zgod nie z za le ce nia mi UEFA
nie bę dą mia ły mia na im pre zy ma so wej, co ozna cza,
że ilość osób, któ re bę dą mo gły wejść na try bu ny le -
gio now skie go Sta dio nu jest ści śle okre ślo na i nie mo -
że prze kro czyć 950. Miasto miało do dyspozycji
jedynie część puli bezpłatnych zaproszeń na tre nin gi.
Wej ściów ki prze zna czo ne zostały dla zwy cięz ców

miej skich kon kur sów or ga ni zo wa nych na Fa ce bo oku,
stro nie in ter ne to wej mia sta, pod czas Dni Le gio no -
wa. Wej ściów ki wy gra li uczest ni cy kon kur su na ha sło
po wi tal ne dla dru ży ny grec kiej, bio rą cy udział we fla -
sh mo bie. Część bi le tów zo sta ła prze ka za na w for mie
na gród dla uczest ni ków imprez sportowych MOSiR
oraz konkursów Starostwa Powiatowego.

Ta ma ra Myt kow ska n

Grecy w akcji
Bi le ty na EU RO 2012 są od daw na wy prze da ne, lecz miesz kań cy miast – cen trów tre nin go wych bę dą mie li oka zję zo ba czyć
dru ży ny w ak cji na bo isku. Ka żda re pre zen ta cja ma za pi sa ny w kontr ak cie przy naj mniej je den tre ning otwar ty dla pu blicz no -
ści. Miesz kań cy Le gio no wa bę dą mo gli zo ba czyć Gre ków dwa ra zy.

Kolorowe powitanie
Pięk ne mia sto Le gio no wo wi ta Gre cję ko lo ro wą – to ha sło
po wi tal ne Re pre zen ta cji Gre cji, wy bra ne w kon kur sie SMSo -
wym. Ko mi sja Kon kur so wa spo śród po nad 70 pro po zy cji wy -
bra ła 9, któ re wal czy ły o mia no ofi cjal ne go ha sła
po wi tal ne go. Zwy cięz cę wy ło ni li miesz kań cy.

O mia no ha sła po wi tal ne go wal czy ły za rów no
pro ste ze sta wie nia słów, ta kie jak Le gio no wo
– grec ka wy spa na EU RO 2012 czy Le gio no wo wi -
ta Mi strzów Eu ro py 2004, jak rów nież
skom pli ko wa ne ry mo wan ki w sty lu Zasz czyt to nie
la da, gdy na sze stro ny na wie dza Hel la da lub Le gio -

no wo wi ta Gre ka, fi nał z Pol ską na nich cze ka.
W dru gim eta pie kon kur su miesz kań cy, za po mo -
cą swych te le fo nów ko mór ko wych za de cy do wa li, że
przy wjeź dzie do mia sta, a ta kże pod czas tre nin gu
otwar te go, pił ka rzy z Hel la dy po wi ta zda nie „Pięk -
ne mia sto Le gio no wo wi ta Gre cję ko lo ro wą”.

Dorota Staśkiewicz n
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EU RO 2012 to wiel ka uczta spor to wa dla ki bi ców
i miesz kań ców. Dzia ła nia skie ro wa ne do dru żyn roz -
po czę ły się po in for ma cji, że mia sto zna la zło się na li -
ście re ko men do wa nych cen trów tre nin go wych
(paź dzier nik 2010 r.). Le gio no wo i War sza wian ka
Ho tel & Spa w Ja chran ce od wie dzi ło kil ka za in te re -
so wa nych dru żyn, spo śród nich naj więk sze za in te re -
so wa nie wy ka za ła dru ży na Gre cji (od wie dzi ła mia sto
dwu krot nie), na le gio now skim sta dio nie chcie li ta -
kże tre no wać Ro sja nie i Duń czy cy. Po nie waż obo -
wią zy wa ła za sa da „kto pierw szy ten lep szy „,
naj szyb si oka za li się Gre cy – pod ko niec 2011 ro ku
nie ofi cjal nie po twier dzo no, że to wła śnie pod opiecz -
ni Fer nan do San to sa bę dą tre no wać w Le gio no wie.

– Od lat kon se kwent nie roz bu do wu je my na szą
ba zę spor to wą. Nie tyl ko ma my 10-hek ta ro wy sta -
dion z bo iska mi o na tu ral nej i sztucz nej na wierzch -

ni, z bie żnią lek ko atle tycz ną, bo iskiem do ko szy -
ków ki, siat ków ki pla żo wej i ska te par kiem, lecz tuż
obok znaj du je się trze cia co do wiel ko ści ha la wi -
do wi sko wo-spor to wa na Ma zow szu. Na spor to wej
ma pie Le gio no wa znaj du ją się bo iska przy ka żdej
szko le, dwa „Or li ki”, bo iska w par kach – mó wi Pre -
zy dent Ro man Smo go rzew ski.

Gmi na wspie ra lo kal ne klu by oraz sto wa rzy sze -
nia spor to we, w mie ście dzia ła pierw szo li go wy ze -
spół pił ki ręcz nej KPR Le gio no wo, siat kar ki
od przy szłe go se zo nu grać bę dą w eks tra kla sie, KS
Le gio no via bar dzo do brze ra dzi so bie w trze ciej li -
dze, a pły wak Da wid Szu lich, wy cho wa nek UKS
Del fin, wy star tu je na Igrzy skach Olim pij skich. Le -
gio no wo ży je spor tem, więc EU RO 2012 jest na -
tu ral nym punk tem na spor to wej ma pie mia sta.

Ta ma ra Myt kow ska n

Na sza dro ga do EU RO 2012
Le gio no wo zo sta ło wy bra ne przez Grec ką Fe de ra cję Pił kar ską na cen trum tre nin go we pod czas EU RO 2012 spo śród 150 chęt -
nych miej sco wo ści. Mia sto po ka za ło, że in fra struk tu ra spor to wa w Le gio no wie jest na naj wy ższym po zio mie i na wet 50-ty -
sięcz na miej sco wość mo że kon ku ro wać w tej sfe rze z naj więk szy mi. Fakt umiesz cze nia Le gio no wa na spor to wej ma pie Eu ro py
cie szy tym bar dziej, że sport i ak tyw ność fi zycz na są wa żnym ele men tem mar ki mia sta.

p Legionowo. Porusza! od najmłodszych lat
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Po za ha słem po wi tal nym dla grec kiej dru ży ny,
uli ce Pił sud skie go, So bie skie go, Ja gie loń ska i Sło -
wac kie go zostało ozna ko wa ne an glo ję zycz ny mi
„kie run kow ska za mi”. Ta blicz ki wska żą dro gę
na Sta dion, Dwo rzec, do Ko men dy Po wia to wej
Po li cji, Ra tu sza Miej skie go.

Aby uła twić po ru sza nie się w fut bo lo wo – wie -
lo na ro do wym mie ście, na stro nie in ter ne to wej

www.le gio no wo.pl utwo rzo na zo sta ła za kład ka do -
ty czą ca Eu ro 2012 („ma my Pił kę”), na któ rej za -
miesz cza ne są in for ma cje o me czach
i ewen tu al nych utrud nie niach, przy go to wa ne zo -
sta ły map ki i fol de ry in for ma cyj ne dla ki bi ców.
Map ki z par kin ga mi i dro gą na Sta dion znaj du ją
się ta kże na za pro sze niach na otwar te tre nin gi.

Ta ma ra Myt kow ska n

Kie ru nek – Sta dion
Z oka zji po by tu re pre zen ta cji Gre cji w Le gio no wie oraz aby uła twić po ru sza nie się po mie ście ki bi com z ca łej Eu ro py, któ rzy
miesz ka ją w ho te lach na te re nie na sze go po wia tu, Le gio no wo zostało do dat ko wo ozna ko wa ne w ję zy ku an giel skim.

EU RO na dro gach
Le gio no wo „gra” pod czas EU RO za rów no na Sta dio nie Miej -
skim, jak i w Cen trum Szko le nia Po li cji. O ile nie spo dzie wa -
my się du żej ilo ści za gra nicz nych ki bi ców, to usy tu owa nie
w CSP Po li cyj ne go Cen trum Do wo dze nia mo że wią zać się
z utrud nie nia mi na dro gach.

Zwięk szo ne na tę że nie ru chu z pew no ścią nie
omi nie dro gi kra jo wej 61, po któ rej oprócz au to -
ka rów z Gre ka mi po ru szać się bę dą ta kże sta cjo -
nu ją ce w Le gio no wie si ły po li cyj ne z ca łej Eu ro py.
Pod czas otwar tych tre nin gów 5 i 9 czerw ca mo żli -
we bę dzie za mknię cie ul. Par ko wej, gdyż od jej
stro ny, od go dzi ny 15.30 bę dą wpusz cza ni ki bi ce.
Pił ka rze grec cy bę dą tre no wać co dzien nie, do jaz -

dy z Ja chran ki mo gą wią zać się z cza so wy mi
wstrzy ma nia mi ru chu, za ka za mi wjaz du lub ob jaz -
da mi.

W dniach otwar tych tre nin gów za ka zy po sto ju
i par ko wa nia bę dą obej mo wa ły uli ce: Par ko wą,
Chro bre go, So bie skie go i Ostro bram ską. W oko -
li cach Sta dio nu wy dzie lo ne zo sta ną stre fy do po -
zo sta wie nia aut. Pro ble mów w po ru sza niu się
po jaz da mi nie po win na spra wiać stre fa wspól ne -
go ki bi co wa nia, któ ra bę dzie funk cjo no wa ła
na Ryn ku w cza sie EU RO 2012. W związ ku z jej
ist nie niem, nie są pla no wa ne za mknię cia ulic, czy
zmia ny or ga ni za cji ru chu.

Po zo sta je za tem uzbro ić się w cier pli wość i tłu -
ma czyć przy jezd nym naj krót szą dro gę na Sta dion
czy też miej ski Ry nek.

Do ro ta Staś kie wicz n

p DK61 to trasa przejazdu reprezentacji Grecji oraz policjantów z Centrum Dowodzenia
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– To wła śnie dzię ki spor to -
wym in we sty cjom ta kim jak
Are na Le gio no wo i po ło żo ny
tuż obok Sta dion Miej ski Le gio -
no wo jest jed nym z gra czy pod -
czas Mi strzostw Eu ro py – mó wi
Ro man Smo go rzew ki, Pre zy -
dent Mia sta – Na le ży pod kre -
ślić, że wszyst kie in we sty cje
ma ją dłu go fa lo we zna cze nie,
na kła dy na in fra struk tu rę spor -
to wą są ro bio ne z my ślą o lo kal -
nych spor tow cach
i miesz kań cach za rów no mia sta
jak i ca łe go po wia tu.

Od 2011 ro ku Sta dion Miej -
ski zy skał no wo cze sne ogro dze -
nie. Pły ta głów na, na któ rej już
w lip cu za gra KS Le gio no via
jest tej sa mej ja ko ści jak mu ra -
wa Sta dio nu Na ro do we go. Uli -
ca Ostro bram ska zo sta ła
zmo der ni zo wa na, po wsta ły do -
dat ko we miej sca par kin go we
w bez po śred nim są siedz twie
Sta dio nu. Szat nie zo sta ły grun -
tow nie wy re mon to wa ne, zu ży ta
bie żnia lek ko atle tycz na zy ska ła
no wą, wy so kiej ja ko ści na -
wierzch nię kau czu ko wą.

Ta ma ra Myt kow ska n

Nie poznasz Stadionu
Le gio no wo za chę ca miesz kań ców do zdro we go try bu ży cia i ak tyw ne go wy po czyn ku. Bu du -
jąc pla ce za baw, bo iska ze sztucz ną na wierzch nią czy Are nę Le gio no wo mia sto umo żli wi ło
miesz kań com re ali za cję ich spor to wych pa sji oraz za pew ni ło od po wied nie miej sce do wy -
po czyn ku. Teraz przyszedł czas na Stadion Miejski, który zyskał zasłużone i od dawna
zaplanowane, nowe oblicze.

p Bieżnia lekkoatletyczna na najwyższym poziomie

Kto gra w niebieskich
barwach Hellady?
dokończenie ze strony 5
Tre ner skie go rze mio sła nie uczył się na bo isku, lecz z ksią żek. Przez la ta trak -
to wał to ja ko hob by, któ re mu po świę cał czas po pra cy. Od 2010 r. pro wa dzi ka -
drę grec ką, wcze śniej tre no wał m.in. Por to, Pa na thi na ikos, AEK Ate ny. Pod czas
zgru po wa nia w au striac kim Kit zbu hel San tos nie oszczę dzał swo ich za wod ni -
ków. Ka dro wi cze ćwi czy li po dwa ra zy dzien nie, głów nie pra co wa li nad tak ty -
ką i grą w de struk cji.

Pod czas po szu ki wa nia ba zy tre nin go wej na EU RO Fer nan do San tos chwa lił le -
gio now ską in fra struk tu rę tre nin go wą, za chwy co ny był stan dar dem ja ki pił ka -
rzom ofe ru je Ho tel War sza wian ka. „Naj wa żniej szy dla nas bę dzie mecz
z Pol ską. W ta kich im pre zach jak mi strzo stwa Eu ro py bar dzo wa żne jest, aby
do brze roz po cząć tur niej, bo póź niej jest bar dzo ma ło cza su na po pra wę ja ko -
ści gry. Jed nak na wet po ra żka w pierw szym me czu nie ozna cza po że gna nia
z im pre zą, bo bę dą jesz cze dwie szan se na po pra wę sy tu acji – mó wi – W ży -
ciu, jak i w fut bo lu ist nie ją pew ne zbie gi oko licz no ści. W 2004 ro ku w me czu
in au gu ra cyj nym Gre cy ogra li go spo da rza. Wie rzę, że te raz sta nie się to sa mo.”
Fer nan do San tos w Ate nach jest trak to wa ny jak Grek, ale nie ukry wa, że naj -
le piej czu je się w Li zbo nie. Je go naj więk szym ma rze niem jest po pro wa dze nie
re pre zen ta cji Por tu ga lii. n
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W szran ki z or to gra fią w pierw szym eta pie sta nę -
ło 56 osób, fi na ło wa dzie siąt ka, któ rej nie strasz ne za -
ka mar ki oj czy ste go ję zy ka zmie rzy ła się w osta tecz nym
star ciu 2 czerw ca. Ka żdy chęt ny mo że spraw dzić swo -
je or to gra ficz ne umie jęt no ści, gdyż tek sty dyk tan da za -
miesz czo ne są na stro nie in ter ne to wej le gio no wo.pl.

Dzień Dziec ka w tym ro ku od był się tro chę
wcze śniej, gdyż 26 ma ja. W tym dniu przed szko la -

ki, ucznio wie i wszy scy mło dzi du chem le gio no wia -
nie spo tka li się na te re nie Sta dio nu Miej skie go,
aby wspól nie świę to wać ten naj wa żniej szy dzień
w ży ciu ka żde go dziec ka. Na star cie mi nio lim pia -
dy sta nę ły przed szko la ki i ich ma my, póź niej sce -
nę prze ję ły śpie wa ją ce ma lu chy, któ re po ka za ły
ze bra nym jak ki bi cu je się pol skiej re pre zen ta cji.

Ta ma ra Myt kow ska n

Głów ną po sta cią spek ta klu – od twór cą ro li
Zeu sa, bę dzie Zdzi sław War dejn – wy bit ny ak tor
fil mo wy i te atral ny. Za grał w po nad 80 fil mach,
min. „Ko gel -Mo gel” i „Sta ra baśń. Kie dy słoń ce
by ło bo giem”, w se ria lach ta kich jak: „Zmien ni cy”
czy „Ple ba nia” oraz wie lu spek ta klach te atral nych.

Spek takl ple ne ro wy opar ty na mi tach grec kich
bę dzie wspa nia łą oka zją do przy po mnie nia sta ro -
żyt nych le gend oraz mi łym spo so bem na spę dze -
nie nie dziel ne go po po łu dnia. Wstęp oczy wi ście
wol ny.

Do ro ta Staś kie wicz n

Sko ro Gre cja – to te atr!!!
Jed nym z naj wa żniej szych osią gnięć grec kiej kul tu ry an tycz nej jest te atr. 10 czerw ca, w par ku przy Ra tu szu od bę dzie się wi -
do wi sko te atral ne pro mu ją ce Kul tu rę Grec ką. Tak, jak w sta ro żyt nej Gre cji, ak to rzy ode gra ją sztu kę pod go łym nie bem.

Po ru sza my nie tyl ko spor to wo
Le gio no wo. Po ru sza! nie tyl ko ki bi ców i mi ło śni ków ak tyw ne go wy po czyn ku. W ma ju miesz kań cy po ru szy li swo je umy sły,
zmie rza jąc się z „Dyk tan dem dla ak tyw nych”, przed szko la ki za pre zen to wa ły umie jęt no ści spor to we i wo kal ne pod czas pik -
ni ku z oka zji Dnia Dziec ka.

p Z okazji Dnia Dziecka na Stadionie rywalizowały przedszkolaki
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Po wy wal czo nym awan sie za wod ni cy KPR Le -
gio no wo my ślą już o pierw szej li dze i osią gnię ciu
jak naj lep sze go wy ni ku w naj bli ższym se zo nie.
Wła dze klu bu nie pró żnu ją – jak wia do mo, wy ższa
li ga roz gry wek to znacz nie więk sze wy ma ga nia, ta -
kże fi nan so we. Do gro na spon so rów ze spo łu do -
łą czy ła ko lej na sil na mar ka z na sze go re gio nu
– fir ma Ko per fam. Do bre in for ma cje do cho dzą ta -
kże z ryn ku trans fe ro we go. Do Klu bu do łą czy
na pew no dwóch no wych za wod ni ków: To masz Po -

mian kie wicz, któ ry ostat nio bro nił barw szwedz -
kie go ze spo łu Hästö IF Karls kro na oraz Piotr
Olęc ki, któ ry ostat nie dwa se zo ny spę dził w SPR
Chro brym Gło gów.

To jesz cze nie ko niec ru chów w Klu bie Pił ki
Ręcz nej Le gio no wo przed roz po czę ciem se zo -
nu I li gi. Wię cej in for ma cji do stęp nych jest na stro -
nie www.kpr le gio no wo.pl i pro fi lu KPR
na Fa ce bo oku.

Ma ciej Chod kow ski n

KPR Le gio no wo w I li dze
Kom plet zwy cięstw i awans z pierw sze go miej sca. Wy da wać by się mo gło, że wszyst ko po szło gład ko i zgod nie z pla nem. Nic
bar dziej myl ne go. Po szło co praw da zgod nie z pla nem, ale kosz to wa ło to wszyst kich wie le wy sił ku i wy rze czeń.

Ma zo via Cup 2012
Ko lej ny tur niej sa mo rzą do wych roz gry wek za koń czył się suk -
ce sem re pre zen ta cji ZTM. Emo cje na bo iskach się ga ły ze ni -
tu, za wod ni cy na wet na chwi lę nie od pusz cza li swo im
ry wa lom. Szcze gól nie go rą ca at mos fe ra pa no wa ła na sta -
dio nie w Wie li sze wie, gdzie roz gry wa ły się me cze fi na ło we.

Naj lep si oka za li się mi strzo wie z ro ku 2009 – re -
pre zen ta cja ZTM. Za raz za ni mi w ta be li upla so -
wa li się te go rocz ni de biu tan ci, Gó ra Kal wa ria.
Re pre zen ta cja Płoc ka, któ ra rok te mu by ła Mi -
strzem Ma zow sza, za ję ła ostat nie miej sce na po -
dium.

Dru ży ną Fa ir Play 2012 zo sta ła re pre zen ta cja
Ły sych, Kró lem Strzel ców – Emil Ło tow ski z Wie -
li sze wa, któ ry w ca łym tur nie ju strze lił 19 bra mek.
Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju był gol ke eper
Mi strza Ma zow sza 2012 – Da niel Kwiat kow ski
z re pre zen ta cji ZTM.

www.mazoviacup.pl n

p Szczypiorniści w przyszłym sezonie zagrają w I lidze
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Po zdo by ciu zło te go me da lu w wy ści gu na 100 m
sty lem kla sycz nym Pły wac kich Mi strzostw Pol ski
w Olsz ty nie, Da wid Szu lich za pew nił so bie miej -
sce w szta fe cie 4x100 sty lem zmien nym pod czas
Let nich Igrzysk Olim pij skich w Lon dy nie. Czas ja -
kim prze pły nął dy stans 100 m, to: 1.01,87 – to tyl -
ko jed na se kun da mniej niż mi ni mum olim pij skie
w kon ku ren cjach in dy wi du al nych. Dzię ki tej nie -

wiel kiej ró żni cy, jak pi sze „Prze gląd Spor to wy”,
Da wid Szu lich ma mo żli wość wy star to wa nia
w Lon dy nie nie tyl ko w szta fe cie, ale rów nież
w wy ści gach in dy wi du al nych. To, czy pły wak z Le -
gio no wa po dej mie się ta kiej ry wa li za cji, bę dzie za -
le ża ło od Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go
i od tre ne ra – Ra fa ła Per la.

Do ro ta Staś kie wicz n

Po pły nie w Lon dy nie
Da wid Szu lich – za wod nik UKS Del fin Le gio no wo wspa nia łym star tem w Pły wac kich Mi strzo stwach Pol ski wy wal czył pasz port
olim pij ski. To pierw szy raz, gdy le gio no wia nin bę dzie re pre zen to wał nasz kraj na Let nich Igrzy skach Olim pij skich. Po czą tek
olim pij skich zma gań 27 lip ca.

„Lal ki” po zo sta ją
w Le gio no wie
Co praw da trans fe ry w dru ży nie LTS Le gio no via na dal trwa -
ją, lecz więk szość za wod ni czek ze szło rocz ne go, zwy cię skie -
go skła du, przed łu ży ło już kon trak ty. Na dzień dzisiejszy
pozostało jeszcze miejsce dla jednej zawodniczki.

W ko lej nym se zo nie w Plus Li dze na pew no le -
gio now skich barw bro ni ły bę dą: An na So łod ko -
wicz (p), Ilo na Gie rak (p), Kin ga Bąk (r), Mar ta
Łu ka szew ska (a), Mał go rza ta Sko ru pa (ś), Ka ta -
rzy na Jóź wic ka (ś), Bar ba ra Ba woł (p), Mar ta Siw -

ka (l), Iga Choj nac ka (p/a), Ger ga na Ma ri no va (r)
oraz Natasha Matseichyk. Jo lan ta Stu dzien na bę -
dzie dru gim tre ne rem pierw sze go ze spo łu.

Drużyna liczyła będzie 14 zawodniczek, jedna
kolejna podpisała już kontrakt, lecz strony zo bo -
wią za ły się do za cho wa nia na zwisk w ta jem ni cy.
LTS na swo jej stro nie in for mu je, że szu ka za wod -
ni czek na jed ną po zy cję. Na ukoń cze niu są roz mo -
wy z przed ostat nią z nich, w naj bli ższym cza sie
ze spół bę dzie w kom ple cie. No wy – sta ry skład bę -
dzie mie szan ką do świad cze nia i mło do ści. Po zo -
sta je nam tyl ko cze kać na pierw szy gwiz dek
w no wym se zo nie.

www.lts.legionovia.pl n

p Już w lipcu na olimpijskich basenach wystartuje mieszkaniec Legionowa (Dawid Szulich – po środku)
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Do dzien ni ka rzy lo kal nych i oby wa tel skich na Ma -
zow szu zo sta ły ro ze sła ne kar ty do gło so wa nia.
Do 1 ma ja mo gli oddać głos na urzęd ni ków, któ rzy
ich zda niem naj sku tecz niej dba ją o kon takt z me dia -
mi i ko mu ni ka cję spo łecz ną z miesz kań ca mi. Dzien -

ni ka rze gło so wa li w sze ściu ka te go riach: me dial ny
pre zy dent, me dial ny bur mistrz, me dial ny sta ro sta,
me dial ny wójt, naj lep sza stro na WWW, Rzecz nik
Pra so wy 2011 ro ku. Za naj lep szych sa mo rzą dow ców
– Pre zy den tów miast na Ma zow szu zo sta li uzna ni
Pre zy dent Płoc ka – An drzej No wa kow ski oraz Pre -
zy dent Le gio no wa – Ro man Smo go rzew ski. Naj lep -
szym Sta ro stą oka za ła się Bo gu mi ła Więc kow ska
z Otwoc ka, naj lep szym Bur mi strzem zo stał Grze gorz
Be ne dyk ciń ski z Gro dzi ska Ma zo wiec kie go.

– To oczy wi sty za szczyt i ogrom ne wy ró żnie nie
– mó wi Ro man Smo go rzew ski – ta na gro da jest
szcze gól nie wa żna, po nie waż w gło so wa niu bra li
udział lu dzie, któ rzy z za ło że nia są bar dzo kry tycz ni
wo bec wła dzy – dzien ni ka rze, za rów no lo kal ni jak
i oby wa tel scy. Tak wy so ki wy nik po ka zu je, że w na -
szym mie ście nie ma pro ble mów w ko mu ni ka cji na li -
nii me dia – urzęd ni cy. Mam na dzie ję, że w przy szłym
ro ku zaj mie my pierw sze miej sce.

Ple bi scyt zor ga ni zo wa ła War szaw ska Gru pa Do -
rad ców PR pod pa tro na tem Związ ku Miast Pol skich
i Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pu blic Re la tions.

Ta ma ra Myt kow ska n

Pre zy dent Przy ja zny Me diom i Spo łe czeń stwu
Le gio no wo po now nie zna la zło się w czo łów ce ze sta wień. Tym ra zem ran king jest wy jąt ko wy, gdyż gło so wa li dzien ni ka rze. W ple -
bi scy cie „Urząd Przy ja zny Me diom i Spo łe czeń stwu”, dru gim pod wzglę dem me dial nym Naj lep szym Pre zy den tem Ro ku 2011 na Ma -
zow szu zo stał Ro man Smo go rzew ski. 31 ma ja od by ła się ga la Ple bi scy tu, w któ rej udział wzię ło 120 sa mo rzą dow ców z Ma zow sza.

Le gio now ska Zło ta@
Le gio no wo jest sa mo rzą do wym li de rem cy fro wej Pol ski. Na -
sze mia sto zdo by ło pierw szą na gro dę w kon kur sie, zor ga ni -
zo wa nym przez Sto wa rzy sze nie „Mia sto w In ter ne cie”
w ka te go rii Li der Cy fro wej Ad mi ni stra cji.

Po raz pierw szy sa mo rzą dy z ca łej Pol ski wal czy -
ły o „zło tą mał pę” – sta tu et kę ozna cza ją cą wy jąt -
ko wo ak tyw ne i sku tecz ne dzia ła nia na rzecz
roz wo ju cy fro we go w da nym mie ście. W kon kur -
sie oce nia na by ła sku tecz ność, kom plek so wość
i in no wa cyj ność dzia łań na rzecz roz wo ju cy fro we -
go gmi ny w ta kich ob sza rach jak wi ze ru nek w In -
ter ne cie, ko mu ni ka cja on li ne, mo der ni za cja
i roz bu do wa in fra struk tu ry in for ma tycz nej, edu -
ka cja kom pu te ro wa miesz kań ców, cy fro wa szko ła
czy też te le in for ma ty ka w za rzą dza niu pla ców ka -
mi ochro ny zdro wia.

Le gio now skie dzia ła nia na rzecz in te rak tyw no -
ści ser wi su dla miesz kań ców, ak tyw ność na por ta -
lach spo łecz no ścio wych i fo rach in ter ne to wych,
szko le nia dla miesz kań ców, in for ma ty za cja in sty -
tu cji i słu żb, sys te ma tycz ny roz wój pra cow ni kom -

pu te ro wych w szko łach zo sta ły do ce nio ne przez
ka pi tu łę kon kur su.

Sta tu et kę ode brał Za stęp ca Pre zy den ta Piotr
Za dro żny pod czas Kon fe ren cji „Mia sta w In ter -
ne cie”. W ka te go rii gmin miej sko -wiej skich wy ró -
żnio ny zo stał Urząd Miej ski w Wolsz ty nie,
a w ka te go rii gmin miej skich du żych – Urząd Mia -
sta Ty chy.

Ta ma ra Myt kow ska n

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

14



Pra wi dło we od po wie dzi za mie ści my w na stęp nym nu me rze Biu le ty nu.
Spo śród osób, któ re do koń ca czerw ca wy ślą pra wi dło we od po wie dzi
na ma ila rzecz nik@um.le gio no wo.pl wy lo su je my spor to we ga dże ty.EUROquiz

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

12. Ile razy Polska zdobyła mistrzostwo świata w piłce
nożnej?
a. Raz.
b. Ani razu.
c. Cztery razy.
d. Dwa razy.

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

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

KONKURS
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Wspólnie kibicujemy na Rynku Miejskim
w Legionowie podczas EURO 2012!

Akcja. Poruszenie!
23 czerwca

godz. 2200 – widowisko „światło i dźwięk”,
2230 – kino pod gwiazdami
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