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Grecy w  
Legionowie

Jak podała Polska Agen-
cja Prasowa piłkarska re-
prezentacja Grecji będzie 
trenowała w Legionowie 
podczas EURO 2012. „Aby 
tak się stało, potrzebu-
jemy jeszcze oficjalnego 
potwierdzenia z UEFA” 
- poinformowano PAP w 
tamtejszej federacji pił-
karskiej.

Zanim dokonano wybo-
ru centrum pobytowego 
położonego niedaleko 
Warszawy, w ciągu bie-
żącego roku grecka de-
legacja odwiedziła kilka 
innych ośrodków. Osta-
teczną decyzję miał pod-
jąć trener reprezentacji, 
Portugalczyk Fernando 
Santos – czytamy w de-
peszy PAP.

Spis treści
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Drodzy Legionowianie, pragnę z głębi serca podzię-
kować za kolejny, bardzo wyjątkowy wspólny rok 
pracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Mijający rok 
2011 pozostanie w naszej pamięci jako okres obfity 
w inwestycje, których istotą jest tworzenie warunków 
do jak najlepszego życia. 
Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo 

Szczególną troską otaczamy legionowską 
oświatę. Rozwój edukacji jest dla nas prioryte-
tem, bowiem troska o dobre warunki do rozwo-
ju osobistego od najmłodszych lat przynosi za-
wsze znakomite rezultaty. Nasza strategia zo-
stała dostrzeżona przez znamienite osobisto-
ści świata nauki i edukacji w kraju i w efekcie 
Legionowo może szczycić się prestiżowym ty-
tułem Samorządowy Lider Edukacji.

Nowy 2012 Rok dla wielu z nas może budzić 
pewien niepokój z powodu coraz częściej po-
wtarzanych prognoz o nieuchronnym kryzy-
sie gospodarki i finansów kraju. W Legionowie 
wciąż nie odczuwamy gwałtownych skutków 
europejskich i światowych zawirowań na ryn-
kach finansowych i w sferze finansów publicz-
nych wielu państw. Budżet Legionowa na 2012 
rok  jest  starannie zaplanowany. Jesteśmy 

przygotowani na czasy kryzysu. Będziemy bar-
dziej skłonni do oszczędzania, jednak nie kosz-
tem codziennego życia mieszkańców miasta.
Powodów do ufności w najbliższą przyszłość 
dostarczają Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej. Jako że nasze miasto jest bardzo zaanga-
żowane w organizację EURO 2012 spodziewa-
my się wielu wymiernych korzyści płynących z 
aktywnego udziału w tej największej i najbar-
dziej prestiżowej imprezie sportowej na na-
szym kontynencie.

Niniejszy numer naszego biuletynu „Moje Le-
gionowo” trafia w Państwa ręce w wyjątko-
wym, świątecznej okresie. Mam zatem ogrom-
ną przyjemność i zaszczyt złożyć najserdecz-
niejsze życzenie pogodnych, radosnych i świąt 
Bożego Narodzenia oraz spokojnego i pomyśl-
nego Nowego 2012 Roku.

Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji
Gmina Legionowo otrzy-
mała certyfikat w konkursie 
„Samorządowy Lider Eduka-
cji” oraz znalazła się w elitar-
nym klubie 15 jednostek sa-
morządowych, które zdoby-
ły najwyższą liczbę punktów 
rankingowych i tym samym 

wyróżnienie „Primus”.

Organizatorem konkursu 
jest Fundacja Rozwoju Edu-
kacji i Szkolnictwa Wyższe-
go z Sosnowca, a patronat na 
tym przedsięwzięciem objął 

Parlament Europejski.

Legionowo w samym 2011 
roku na edukację wydało po-
nad 60 milionów zł. z budże-
tu, który w sumie osiągnął 
niecałe 200 milionów zł.

KPR Legionowo zapra-
sza serdecznie na Turniej 
o Puchar Prezydenta Mia-
sta Legionowo w dniach 21-
22.01.2012 zagrają MMTS 

Kwidzyn, PBS Juranda Cie-
chanów,  Zepter AZS UW, 
KPR Legionowo. 
Natomiast 04.02.2012 w 
sobotę o godzinie 18.00. 

zapraszamy na  najważniej-
szy mecz sezonu z AZS UŁ PŁ 
Łódź. 
Szczegóły na stronie  
www.kprlegionowo.pl

W skrócie

Z ostatniej chwili

Słowo od Prezydenta
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Inwestycje mimo kryzysu
Mimo niższych niż w ubiegłym roku wpływów do budżetu, przy-
szłoroczne finanse Legionowa zostały zaplanowane tak, aby kon-
tynuować rozwój miasta i jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby 
mieszkańców. Z ponad 153 mln na wydatki,  najwięcej przeznaczo-
ne zostanie na oświatę, a ponad 20 mln zł ulokujemy w legionow-
skich inwestycjach i przebudowie dróg.
Anna Szwarczewska

Oświata nadal na 1. miejscu
Ogółem na oświatę i wychowanie w przy-
szłym roku przeznaczone jest ponad 60 mln 
zł (52,52 % pochodzi z własnych środków, po-
zostałą cześć pokrywa subwencja oświatowa). 
Ponad 20 mln kosztować nas będą miejskie 
przedszkola, podobnego rzędu koszty ponie-
siemy na szkoły podstawowe.

Inwestycje w 2012 r.
Na inwestycje wydamy kwotę około 20 mln 
zł. Planowane są m. in. re-
monty ulic, wybudowany 
zostanie już trzeci budynek 
socjalny na Kozłówce oraz 
drugi budynek wielomiesz-
kaniowy na Os. Młodych – 
w sumie ponad 7,6 mln zł. 
Zaplanowano również pro-
jekt i budowę kanalizacji 
sanitarnej (1,1 mln zł), a 
także zakończenie moder-
nizacji kanalizacji deszczo-
wej (5 mln zł). Dla popra-
wy bezpieczeństwa przewi-
dziana jest rozbudowa mo-
nitoringu miejskiego, za 
kwotę 40 tys. zł. Zabezpie-
czyliśmy również środki na projekt technicz-
ny i rozpoczęcie prac przy budowie Centrum 
Komunikacyjnego, którego koszt całkowity 
zamknie się w 34 mln zł, z czego 85% sfinan-
sowane będzie ze środków zewnętrznych, a je-
dynie 15% z budżetu miasta.

Sport i Kultura
W sumie na kulturę i sport przeznaczono 10,4 
mln zł. W wydatkach tych mieszczą się m. in. 
dotacje dla MOKu (1,6 mln zł), Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej (1,2 mln zł), 
Muzeum Historycznego (0,8 mln zł)  oraz 
MOSiRu (1,4 mln zł). 1,4 mln zł przeznaczo-
ne będzie na dotacje dla klubów sportowych 
z przeznaczeniem na propagowanie sportu 
wśród mieszkańców Legionowa, 1 mln zł na 
modernizację stadionu miejskiego.

Pomoc społeczna i wychowanie
Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 11 
% wszystkich wydatków. Kwota ta rozdyspo-
nowana będzie m. in. na ośrodki wsparcia, 
świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki miesz-
kaniowe oraz na realizację zadań  w ramach 
projektu „Złap swój sukces”, dofinansowane-
go przez Unię Europejską.

Miasto inwestuje przede wszystkim w edukację i oświatę

Temat numeru
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Gospodarka komunalna i komunikacja
Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki 
w kwocie 3,45 mln zł, z tych pieniędzy będzie 
realizowana m. in. akcja odśnieżania, wywóz 
śmieci, pompowanie wód deszczowych, utrzy-
manie kanalizacji deszczowej i czyszczenie 

studni chłonnych. Oświetlenie ulic, placów 
i dróg pochłonie prawie 1,5 mln złotych, a 
utrzymanie zieleni kosztować nas będzie po-
nad 300 000 zł. Natomiast dotacja na dofi-
nansowanie komunikacji ZTM, Kolei Mazo-
wieckich i S9 w przyszłym roku to wydatek 
4,5 mln zł.

Budżet zostanie poddany pod głosowanie 
radnych na grudniowej sesji Rady Miasta 
Legionowo.

Projekt budżetu znajduje się w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem: 
http://www.bip.legionowo.pl.

Budżet miasta a zamożność legionowian 
Władze 50-tysięcznego Legionowa muszą zaspokajać potrzeby 
mieszkańców mając do dyspozycji proporcjonalnie najmniej pie-
niędzy spośród gmin naszego powiatu. 
Andrzej Mańka

Według najnowszego rankingu tygodnika sa-
morządowego „Wspólnota” Legionowo znaj-
duje się na ostatnim miejscu w powiecie legio-
nowskim po przeliczeniu dochodów miasta 
na liczbę jego mieszkańców. 

Legionowianie są najbiedniejszymi mieszkań-
cami w powiecie z kwotą 2 443,67 zł na gło-
wę, zaś najbogatsi wieliszewianie z 3 169,49 
zł na osobę. Wyprzedzają nas także Jabłon-
na, w której na jednego mieszkańca przy-
pada 2 481,18 zł, Nieporęt z sumą 2 804,09 
zł i Serock, w którym na osobę wypada po  
3 001,33 zł

Zamożność per capita mieszkańców gmin  
w Polsce oszacowano biorąc pod uwagę ilość 
pieniędzy, jakie gminy były w stanie zgroma-

dzić w 2010 roku ze stałych dochodów i sub-
wencji oraz wielkość populacji. W wojewódz-
twie mazowieckim mierzone w ten sposób bo-
gactwo mieszkańców jest o wiele wyższe niż 
najzamożniejszych gmin w powiecie legio-
nowskim. Powyżej 4 tysięcy na głowę przy-
pada Różanie (4 225,04 zł) i Podkowie Leśnej 
(4 194,65 zł), zaś w Konstancinie – Jeziornej 
i Ożarowie są sumy odpowiednio 3691,91 zł 
i 3347,58 zł Na ich tle legionowianin z sumą 
nieco ponad 2, 4 tysiąca zł „w kieszeni” wyglą-
da trochę na ubogiego krewnego. 

Ranking „Wspólnoty” rozwiewa więc co naj-
mniej jeden popularny mit, który miałby wy-
jaśniać spektakularny rozwój i awans cywili-
zacyjny miasta, zauważany i doceniany także 
w porównaniu z największymi miastami Pol-
ski. Głosi on, iż Legionowo rozwija się dzięki 
osobistej zamożności jego mieszkańców. 

Nowe Przedszkole Miejskie nr 7 w Legionowie

Temat numeru



Legionowo ma nowe logo
Dynamiczne, lekkie, nawiązujące do motywów natury  
i ludzkiego ciała w ruchu – tak prezentuje się nowe logo 
Legionowa, które będzie symbolizować markę miasta.

Anna Szczepłek

Logo składa się ze znaku liter-
niczego (logotypu), który jest 
zapisem sloganu „Legiono-
wo. Porusza!” oraz tzw. sygne-
tu czyli znaku graficznego, wy-
rażającego charakter marki. Li-
tery mają dynamiczny kształt, 
aby podkreślić zmianę, jakiej 
dokonało miasto decydując 
się na marketingowe określe-
nie swojej tożsamości. Sygnet 
jest trójmodułowy i reprezen-
tuje trzy wartości marki: ak-
tywność, zdrowie i wspólnotę. 
Elementy graficzne oparte są 
na miękkich krzywiznach i na-
wiązują do sylwetek ludzkich  
w ruchu. Sylwetki tworzą zwar-
tą całość - mogą symbolizować 
rodzinę, drużynę lub przyja-
ciół, spędzających czas razem, 
w aktywny sposób. Kolorysty-
ka projektu podkreśla charak-
ter marki. Barwy logo są ciepłe, 
wyraziste i nawiązują do kolo-
rów natury. 

Zaczynamy od podstaw
W 2010 r. opracowana zosta-
ła strategia marki Legiono-
wo, która definiuje kierunki 

dalszej promocji. Logo zosta-
ło zaprojektowane na podsta-
wie wytycznych zapisanych 
w strategii marki Legionowo. 
Opracowanie elementów gra-
ficznych marki jest pierwszym 
etapem wdrażania nowej mar-
ki miasta. Prace nad stworze-
niem logo trwały trzy miesią-
ce. Agencja Pheno z Łodzi, któ-
ra je zaprojektowała, została 
wybrana w konkursie. Projekty 
konkursowe oceniała komisja, 
złożona z pracowników Urzę-
du Miasta, artysty plastyka  
i radnych Rady Miasta. Oprócz 
logo, agencja ma za zadanie za-
projektowanie Systemu Iden-
tyfikacji Wizualnej (SIW), czy-
li wzorów tablic kierunkowych, 
tablic na budynki, prezenta-
cji, materiałów papierniczych 
i promocyjnych, folderów, ulo-
tek i wielu innych. Koszt za-
projektowania logotypu oraz 
SIW dla marki „Legionowo. Po-
rusza!“ wyniesie 24 tysiące zł. 

Aktywni dla zdrowia
Nowe logo będzie wykorzysty-
wane w promocji Legionowa. 
W odróżnieniu od herbu, który 

symbolizuje tradycje i historię 
miasta, logo pojawi się wszę-
dzie tam, gdzie Legionowo bę-
dzie prezentowane jako miasto 
aktywne, prozdrowotne, lan-
sujące trend ruchu dla zdrowia, 
a przy tym wspierające tworze-
nie wspólnot lokalnych. Ta-
kie są bowiem główne założe-
nia strategii marki Legionowo 
na lata 2011 – 2016. Strategia 
koncentruje się na ruchu, zdro-
wym żywieniu, przedstawia 
Legionowo jako miasto przyja-
zne dla mieszkańców, regional-
ne centrum aktywnej turysty-
ki. Zgodnie z koncepcją Legio-
nowo ma pobudzać mieszkań-
ców do aktywności, szczegól-
nie prozdrowotnej. Będzie nie 
tylko tworzyć sprzyjającą ak-
tywności fizycznej infrastruk-
turę, ale też propagować racjo-
nalne i zdrowe odżywianie się. 

Aktywność ma przyczynić się 
do podniesienia witalności 
mieszkańców oraz do budo-
wania wspólnoty legionowian  
w oparciu o wspieranie wszel-
kich inicjatyw dotyczących 
prozdrowotnego trybu życia.

SMS-em i na Facebooku
Anna Szwarczewska

Choć nasz urząd już od ponad roku komuni-
kuje się z mieszkańcami za pomocą SMS-ów,  
a w Internecie jest od kilkunastu lat, to aby do-
trzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości 
musi rozszerzać pole działania i doskonalić ka-
nały komunikacji. 

Urząd na Facebooku
Musimy częściej pokazywać się na Facebooku! 
W dobie internetu to świetne źródło informacji, a 
jednocześnie oczekują tego nasi mieszkańcy - mówi 
Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa. 
Mieszkańcy zarówno poprzez sondę internetową 
jak i w osobistych kontaktach często wskazują po-
trzebę jeszcze większej aktywności miasta w tym 
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Aby skorzystać z systemu na numer: 500-700-757 należy wysłać wiadomość o treści:
TAK.WYDARZENIA (zapisanie się do systemu wysyłającego informacje o wydarzeniach i alarmach) 
NIE.WYDARZENIA (rezygnacja z otrzymywania informacji o wydarzeniach i alarmach)
TAK.ALARMY (zapisuje do systemu informującego jedynie o sytuacja alarmowych)
NIE. ALARMY (wypisuje z systemu informującego o sytuacja alarmowych)

medium - dodaje prezydent.
Aby „polubić” stronę miasta na portalu wystar-
czy wpisać w wyszukiwarce „Urząd Miasta Le-
gionowo” lub ręcznie podać adres:
www.facebook.com/UrzadMiastaLegionowo.

Bezpłatny serwis SMS
Wiadomości do mieszkańców wysyłane są w za-
leżności od ilości planowanych wydarzeń, śred-
nio raz w tygodniu, ale również w sytuacjach 

awaryjnych. 
Zapisać się do niego można poprzez stronę in-
ternetową www.legionowo.pl i od niedawna 
również przez sms (tu ponosi się jednorazowo 
koszt za wysłanie smsa zgodnie z taryfikatorem 
operatora). 

Jak finansować święta
Chyba wszyscy pragniemy wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. 
To przecież wyjątkowa okazja, która trafia się nam tylko raz w roku. 
Większość z nas marzy o cudownej, rodzinnej atmosferze i byciu 
obdarowywanym. A jednak marzenia na tym świecie spełniają się 
z reguły tylko wtedy, gdy znajdziemy sposób na ich sfinansowanie.  
Andrzej Mańka

Niezależnie od tego ile zarabiamy powinni-
śmy trzymać się kilku prostych reguł, które 
mogą zaprowadzić nas nie tylko do szczęśli-
wych, dostatnich i spokojnych świąt, ale na-
wet – w dłuższej perspektywie – do bogactwa. 
Wymieńmy najważniejsze z nich. 

Planuj swoje finanse
Po pierwsze finanse osobiste i rodzinne nale-
ży starannie planować. Jeżeli my tego nie zro-
bimy sami, będziemy realizować „scenariusze 
finansowe” przygotowane dla nas przez insty-
tucje finansowe i biznes. Oznacza to w prak-
tyce życie na kredyt, dobrowolne ponoszenie 
strat finansowych z powodu przepłacanych 
odsetek i wreszcie wydawanie pieniędzy na 
nieustanną konsumpcję. Według rozmaitych 
statystyk taki styl życia uprawia ponad 90% 
Polaków. Tymczasem planowanie finansowe – 

przy odrobinie osobistego wysiłku – jest bar-
dzo proste. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się 
kalendarzowi, „odkryjemy”, że każdego roku 
mamy Wielkanoc i święta Bożego Narodze-
nia, wakacje, początek roku szkolnego, imie-
niny, urodziny i rozmaite rocznice. Cóż więc 
stoi na przeszkodzie, by na każdy rok sporzą-
dzić budżet domowy i obliczyć dokładnie ile 
będą kosztowały nas święta, czy wakacje. Na 
ogół jest to bardziej problem mentalny, niż fi-
nansowy. Nikt, ani w szkole, ani w domu, nie 
uczył nas finansów. O pieniądzach nie rozma-
wiamy, a tym bardziej nie planujemy naszych 
wydatków. Dlatego jesteśmy tak podatni na 
współczesny marketing i kuszące oferty in-
stytucji finansowych. I dlatego zamiast plano-
wać starannie wydatki ulegamy pokusie kon-
sumpcji, która rujnuje nasze budżety osobiste 
i domowe. 
Kontroluj swoje finanse 
Po drugie każdy z nas musi jak najszybciej 

Wiadomości z ratusza
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przejąć pełną kontrolę nad finansami osobi-
stymi. Zwłaszcza w okresie przedświątecz-
nych zakupów, kiedy zbyt często tracimy 
umiar i zdrowy rozsądek. Niemal cały świat,  
z jego hipnotyczną reklamą, wyrabia w nas 
nawyk wydawania pieniędzy. Prawie nigdy 
zaś ich oszczędzania, czy inwestowania. Wy-
dajemy więc na ogół więcej niż jesteśmy w sta-
nie zarobić. Co więcej - postępujemy tak nie-
zależnie od tego, ile zarabiamy. Jeżeli mamy  
2 tysiące miesięcznie wydamy o 500 więcej, je-
śli zaczniemy zarabiać 5 tysięcy miesięcznie, 
wydamy o 2 tysiące więcej niż wynoszą na-
sze dochody. Dlaczego? Bo w miarę wzrostu 
dochodów rosną także nasze konsumpcyjne 
apetyty. 
Jedna z fundamentalnych zasad zarzą-
dzania finansami osobistymi mówi, że 
nieważne ile zarabiamy. Ważniejsze jest 
to, w jaki sposób rozporządzamy naszymi 
pieniędzmi. Łatwiej to zrozumiemy, kiedy 
każdy z nas wyrobi sobie nawyk robienia 
zestawień finansowych. 
Zestawienie finansowe jest nie tylko funda-
mentem „finansowego zdrowia”, ale jest tak-
że najprostszym i zarazem najtrudniejszym 
sposobem przejęcia kontroli nad finansami 
osobistymi. Jest najprostszym sposobem, bo 
wymaga nie więcej niż piętnastu minut dzien-
nie, małego notatnika i przejrzystej tabelki w 
arkuszu kalkulacyjnym (np. Excelu). Jest naj-
trudniejszy, bowiem wymaga dyscypliny, sys-

tematyczności i zaangażowania. 
Amerykanin David Banch jest autorem słyn-
nej koncepcji „Latte factor”. Po analizie na-
wyków budujących nasz codzienny styl życia 
obliczył, że np. codzienny rytuał picia dobrej 
kawy w zacisznej, eleganckiej kawiarni może 
nas rujnować finansowo. Tyle tylko, że my nic 
o tym nie wiemy! Jeśli spadają dochody firmy, 
którą prowadzimy lub jeśli pracodawca ob-
niża nam pensję albo jeśli ceny benzyny idą  
w górę natychmiast zauważamy jak bardzo 
rzutuje to na naszą kondycję finansową. I od 
razu widzimy jak negatywnie wpływa na do-
mowy budżet. 
Jednak mnóstwo naszych nawyków kryje  
w sobie koszmarną pułapkę: nie mamy poję-
cia, że w skali roku potrafią wyciągnąć z na-
szych kieszeni duże pieniądze. Banch zauwa-
żył, że codzienny rytuał picia kawy w przytul-
nej kafejce w skali 40 lat kosztuje tyle, co luk-
susowy jacht. 
Dr Andrzej Fesnak, jeden z najlepszych znaw-
ców finansów w Polsce zauważył, że klienci, 
którym sporządza plany finansowe nie potra-
fią określić na co wydają nawet 25% pienię-
dzy miesięcznie. Tak więc model naszego ży-
cia finansowego można określić czynnikiem 
NMPG SPMP. Co on oznacza? Nie Mam Poję-
cia Gdzie Się Podziały Moje Pieniądze!

Wspólne planowanie finansowe wzmacnia rodzinne więzi

Poradnik Domowy
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Tylko słabi zawodnicy biją na ulicy
Mieszanka nadmiaru nagromadzonej energii, zwykłej młodzień-
czej głupoty oraz niezagospodarowanego wolnego czasu, to pro-
sty i skuteczny przepis aby trafić na sądową salę, wpaść w sidła 
zgubnego nałogu lub zmarnować młode życie w inny sposób. 
Michał Świokło

Władze Miasta Legionowo, dla których bez-
pieczeństwo mieszkańców jest jednym z prio-
rytetów w codziennych działaniach, wraz 
z Łukaszem „Jurasem” Jurkowskim – mi-
strzem MMA, pod szyldem akcji „Tylko słabi 
zawodnicy biją na ulicy” przedstawiają cieka-
wą alternatywę dla spędzania wolnego czasu 
na osiedlowej ławce. 

Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie nad-
miar skumulowanej energii wyładowywali na 
sali treningowej, boisku czy pływalni, a nie 
na ulicy. „Wychowałem się w Legionowie i nie 
powiem, że byłem stuprocentowo grzecznym 
chłopakiem. To się zmieniło w momencie, gdy 
związałem się ze sportami walki, atmosfera  
i dyscyplina sportów walki może pomóc wyjść 
na ludzi” - nietrudno uwierzyć w zapewnienia 
„Jurasa” mając na uwadze jego sportowe suk-
cesy, m. in. mistrzostwo KSW. 

Zorganizowane w ramach akcji prelekcje po-
łączone z pokazem technik MMA w wykona-
niu „Jurasa” to nie lada gratka dla młodych 
ludzi. „Juras” potrafił zainteresować mło-
dzież swoją osobą i tym, co ma do powiedze-
nia i pokazania. 

Jesteśmy pewni, że taka forma współpracy  
z młodzieżą to najlepsze z możliwych narzę-
dzi do wprowadzania w życie postulatów rzą-
dowego programu „Razem bezpieczniej”, któ-
ry w Legionowie jest koordynowany przez 
Straż Miejską. 

Oprócz uznania w oczach lokalnych mediów, 
akcja została uznana za wzorcową i godną na-
śladowania przez KSW - jedną z najprężniej 
rozwijających się organizacji MMA w Europie. 
„Federacja KSW w stu procentach popiera 
tego typu działania” - kwitują jej właściciele.

Łukasz „Juras” Jurkowski intrygował legionowian przez wiele tygodni

Wieści z miasta
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Głos z niebios
Praca strażników miejskich czu-
wających nad miejskim systemem 
monitoringu bywa pełna niezwy-
kłych wydarzeń. Monitorowa-
nie miasta ma przede wszystkim 
zwiększać bezpieczeństwo miesz-
kańców. Niekiedy jednak może 
przynieść efekty zdumiewające –  
a nawet nadprzyrodzone!
(na podstawie relacji Ryszarda 
Gawkowskiego, komendanta Straży 
Miejskiej w Legionowie) 

Była piękna bezchmurna noc. 
Legionowo już dawno pogrą-
żyło się w głębokim śnie. Na 
jednej z kamer pokazującej 
obraz z okolic przejazdu ko-
lejowego na wysokości skrzy-
żowania ulic Kwiatowej i 
Handlowej dyżurny najpierw 
dostrzegł majaczące w od-

dali światła zbliżającego się 
pociągu, zaś w chwilę potem 
samotną postać idącą w kie-
runku torów. Była to kobie-
ta spiesząca do domu. Mimo 
iż szlaban zagradzający wej-
ście na tory został opuszczo-
ny tempo marszu kobiety nie 
zmieniało się. Jeszcze pięć 
metrów, potem dwa i kobie-
ta, uznawszy widocznie, że 
nic jej nie grozi schyliła się, 

by przejść pod szlabanem. 
Na szczęście w tym miejscu 
oprócz kamery jest także za-
montowany głośnik, dzię-
ki któremu strażnik miej-
ski może komunikować się z 
otoczeniem. 
Pełniący wówczas dyżur mło-
dy pracownik legionowskiej 
Straży Miejskiej nie wahał 
się ani chwili. Pochylił się nad 
mikrofonem i włączył gło-

Żegnaj Babciu Teofilo
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy  
i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączą 
się z żegnaną osobą, a gdy mowa o śp. Teofili Bojkowskiej jest ich 
bardzo wiele i od razu na myśl przychodzą same dobre cechy cha-
rakteryzujące jej wyjątkową postać.

Śp. Teofila dała nam 
się poznać jako kobieta 
otwarta na ludzi, świat 
i jego sprawy. Zaanga-

żowana na rzecz pomocy człowiekowi w po-
trzebie. Jej aktywność owocowała wieloletnią 
pracą  na rzecz Związku Inwalidów Wojen-
nych oraz kombatanckiego środowiska Ko-
ściuszkowców. Pracowała społecznie w śro-
dowisku dzieci Szkoły Podstawowej nr 8 im. 
1 Dywizji Piechoty w Legionowie, wśród żoł-
nierzy garnizonu Legionowo oraz Rady Ko-

biet przy Ministerstwie Obrony Narodowej,  
a jej życiowy optymizm i pogoda ducha były 
dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań 
w sytuacjach trudnych. 
Droga Honorowa Obywatelko Miasta Legio-
nowo, żegnamy Cię w imieniu całej legionow-
skiej społeczności z wielkim smutkiem, ale  
i z wielką nadzieją, że Twoje dobre czyny po-
zostaną w sercach wszystkich legionowian. 
Często przedstawiałaś się nam jako Babcia 
Teofila. Zatem żegnaj Babciu Teofilo – pozo-
staniesz na zawsze w naszej pamięci. 

Dzięki monitoringowi w Legionowie czujemy się bezpieczniej

Wieści z miasta
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Seniorzy nie boją się komputerów
Od 2007 roku Miejska i Powiatowa  
Biblioteka Publiczna w Legionowie or-
ganizuje bezpłatne warsztaty kompu-
terowe dla początkujących adresowane 
do seniorów z Legionowa. W 2011 roku 
odbyła się VI i VII edycja takich warszta-
tów, po raz pierwszy zaprosiliśmy na nie 
również seniorów z innych gmin naszego 
powiatu. Warsztaty odbywają się w Czy-
telni Internetowej mieszczącej się w Le-
gionowskim Ratuszu. Prowadzi je Bartosz 
Sidowski, nasz specjalista informatyk.
Danuta Masiak, dyrektor Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Legionowie

Celem projektu jest przygotowanie osób star-
szych, nie radzących sobie z obsługą kompute-
ra, do korzystania zarówno z komputera jak i in-
ternetu oraz najnowszych technologii przeka-
zu informacji, jakie udostępnia i będzie wdrażać  
w przyszłości Biblioteka. Warsztaty mają na celu 
przedstawienie w teorii, a przede wszystkim  
w praktyce podstaw obsługi komputera i systemu 
Windows oraz internetu. 
W programie warsztatów „Podstawy komputera” 
realizowane są tematy: komputer i jego elementy,  
korzystanie z klawiatury, obsługa myszy, system 
Windows (pulpit, ikony, skróty, pasek programów, 
menu start, okna, uruchamianie programów, in-
stalowanie programów, manager plików, czyli 
operacje na plikach i katalogach).
Tematami w programie warsztatów „Podsta-
wy Internetu” są: podstawy internetu (co to jest, 
do czego służy, jak z niego korzystać, podsta-
wy bezpieczeństwa itd.), omówienie przegląda-
rek internetowych (rodzaje, do czego wykorzy-

stać, jak korzystać itp.),wyszukiwanie informacji  
w internecie (wyszukiwarka google), zapoznanie 
ze stroną Biblioteki (wyszukiwanie pozycji książ-
kowych w katalogach online oraz poruszanie się 
po witrynie), zakładanie konta pocztowego, wy-
syłanie i odbieranie e-maila, zapoznanie się z cie-
kawymi witrynami sieci internet (planowanie po-
dróży, rozrywka w internecie, puzzle i łamigłów-
ki, drzewo genealogiczne, fotografia cyfrowa itp.), 
bezpieczeństwo w internecie.
Półtoragodzinne zajęcia prowadzone są dwa razy 
w tygodniu. Każdy uczestnik pracuje przy swoim 
stanowisku, co sprzyja efektywniejszej nauce. Do-
datkowym atutem jest wiedza, doświadczenie, ko-
munikatywność i otwartość prowadzącego na po-
trzeby seniorów.

Organizując warsztaty Biblioteka spotyka się  
z dużym zainteresowaniem i wdzięcznością ich 
uczestników, a prowadzący zajęcia Bartosz Sidow-
ski dodatkowo z wielką sympatią seniorów.  

śnik. Nad przejazdem kole-
jowym w cichą, piękną noc 
rozległ się jego donośny, sta-
nowczy głos: „Proszę zatrzy-
mać się i wrócić na chodnik. 
Nadjeżdża pociąg!”
Kobieta zastygła w bezruchu. 
Dopiero po jakimś czasie od-
ważyła się odwrócić. Pełna 
trwogi rozejrzała się dooko-

ła, ale nikogo nie dostrze-
gła. Nie miała pojęcia skąd 
wziął się ten wspaniały, uro-
czysty, przejmujący do głę-
bin jestestwa głos. W czasie 
kiedy powoli wycofała się za 
szlaban pociąg zdążył prze-
jechać i zniknąć z pola wi-
dzenia. Kobieta wzniosła 
oczy ku niebu, przeżegna-

ła się i krzyknęła: „Sam głos 
z nieba ostrzegł mnie przed 
niebezpieczeństwem”. 
I żwawym krokiem ruszyła 
przez wolny już dla pieszych 
przejazd kolejowy. 
(am)

Na rozwój osobisty zawsze jest dobry czas

Wieści z miasta
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„Rocznik Legionowski” po raz czwarty
W 2011 r. ukazał się IV tom „Rocznika Legionowskiego”, wydany przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne w Legionowie. Najnowszy nu-
mer periodyku, wydawanego od 2004 r., był niestety ostatnim wydaniem pod 
redakcją zmarłego w tym roku Arkadiusza Kołodziejczyka, pożegnaliśmy także 
jednego ze współautorów - Mirosława Bartoszewickiego.

Katarzyna Karnicka, Muzeum Historyczne w Legionowie 

30 autorów zapełniło blisko 500 stron inte-
resującymi artykułami i materiałami o histo-
rii miejsc i ludzi powiatu legionowskiego. Tom 
rozpoczyna Wawrzyniec Orliński – archeolog 
Muzeum Historycznego w Legionowie, któ-
ry przedstawia wyniki trzech lat badań pro-
wadzonych na cmentarzysku kultury przewor-
skiej sprzed ponad 2 tys. lat, odkrytym na te-
renie legionowskiego Centrum Szkolenia Po-
licji. Krzysztof Klimaszewski przybliża czy-
telnikowi najstarsze dzieje Wieliszewa, Sła-
womir Jakubczak uzupełnia dzieje Serocka  
o ważne źródła, jakimi są lustracje dóbr kró-
lewskich z 1765 r., a Włodzimierz Bławdzie-
wicz przypomina o kolonistach niemieckich 
w dobrach nieporęckich. Adam Kaczyński od-
krywa jedną z białych kart II wojny światowej 
- losy Flotylli Dnieprzańskiej. Mirosław Paku-
ła w artykule o dziejach garnizonu w Zegrzu 
w latach II RP opisuje dzieje 1. Pułku Łączno-
ści w Zegrzu Południowym, a także funkcjo-
nowanie nietypowej jednostki tego garnizo-
nu, jaką był Zakład Przeciwgazowy. Uzupełnia 

historię zakładu opracowanie Mirosława Bar-
toszewickiego, który przypomina o wydawa-
nych monetach Spółdzielni Spożywców dzia-
łającej przy zegrzyńskim Zakładzie Prze-
ciwgazowym. Natomiast Jacek Szczepański  
w swoim artykule porusza temat wartości ar-
tystycznej dziesiątek pierwszowojennych nie-
mieckich nekropolii. 
Sporo miejsca poświęcono naszemu miastu i 
jego mieszkańcom: legionowskim saperom ko-
lejowym (Barbara i Sławomir Szklarkowie) i 
ofiarom Zbrodni Katyńskiej (Erazm Domański), 
akcjom wysiedleńczym i obozom przejściowym 
w okolicach Legionowa (Rafał Degiel), dawne-
mu kinu (Jolanta Załęczny, Sławomir Szklarek), 
części Legionowa zwanej przed wojną Cegielnią 
– (S. Szklarek) czy działalności klubu „Tuptuś” 
- najstarszego legionowskiego klubu osiedlo-
wego (Krystyna Dutkiewicz). W nowym tomie 
opublikowano również dziennik z dni września 
1939 r. sławnego pilota balonowego, przedwo-
jennego mieszkańca Legionowa - Zbigniewa Bu-
rzyńskiego. W Legionowskich biografiach znala-
zła się m.in. sylwetka zmarłej w tym roku ppor. 
Teofili Bojkowskiej – Honorowego Obywate-
la Miasta Legionowa (E. Domański), a Jolan-
ta Załęczny przypomniała postać Daniela Sega-
ły, przedwojennego felczera, którego nagrobek  
w 2010 r. odnowiono dzięki staraniom TPL. W 
t. IV znajdziemy także wspomnienia mieszkań-
ców naszego miasta i nowy rozdział Legionow-
ska witryna poetycka.
Nie sposób opisać tu całego bogactwa IV tomu 
Rocznika Legionowskiego. Zachęcamy serdecznie 
do lektury i zgłębiania wiedzy o znanych nam 
miejscach, a także współuczestniczenia w two-
rzeniu kolejnych tomów.

Wielka uczta dla miłośników historii
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Prońko zatrzęsła Ratuszem 
Po trzyletniej przerwie za-
gościł ponownie w Legio-
nowie najsłynniejszy pol-
ski festiwal jazzowy - Jazz 
Jamboree.
MOK Legionowo

Miejski Ośrodek Kultury zainicjował przy-
godę z wielkim jazzem na jesieni 1993 roku, 
kiedy to we współpracy z Polskim Stowarzy-
szeniem Jazzowym powstał tu oficjalny Klub 
Festiwalowy. W tym czasie w Legionowie po-
jawiały się liczne polskie i światowe gwiazdy 
jazzu: Deborah Brown, Brad Terry, Bob Berg, 
Ernie Adams, Dawid Kikowski, Brandon Fur-
man, Wayne Barlet, Carlios Johnson, Denis 
Gonzales, Jouse Hurley, Tomasz Stańko, Le-
szek Możdżer, Henryk Miśkiewicz, Jan Pta-
szyn Wróblewski, Zbigniew Karolak, Krzysz-
tof Ścierański, Cezary Konrad, Zbigniew Na-
horny, Lora Szafran Marek Bałata, Stanisław 
Sojka i wielu innych. 
Krótka przerwa nie zaszkodziła festiwalowi i 
sala widowiskowa w ratuszu, gdzie 5 listopa-
da odbył się koncert Krystyny Prońko, wy-
pełniona była po brzegi.
Koncert otworzył Andrzej Sobierajski, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury: – Wi-
tam państwa na 15 legionowskiej edycji 53 
międzynarodowego festiwalu jazzowego 
Jazz Jamboree. W 2007 roku różnego rodza-
ju względy technologiczne i organizacyjne 
zmusiły nas do tego, aby zaproponować pań-
stwu Legionowskie Jesienne Spotkania Jazzowe 
a nie kolejną edycję festiwalu. W tym roku Jazz 
Jamboree do nas wraca. Stało się to dzięki życz-
liwości między innymi obecnych dziś na sali go-
ści: Martyny Wojciechowskiej, prezes Fundacji 
Jazz Jamboree Krzysztofa Sadowskiego, preze-
sa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i dzięki 
ogromnemu wsparciu pana posła Zenona Dur-
ki, który jest ojcem założycielem legionowskiej 
edycji Jazz Jamboree oraz festiwalowego klubu 
w naszym mieście.
Krystyna Prońko pojawiła się na scenie w 

towarzystwie zespołu, w którym wystąpili: Marta 
Zawadzka - gitara basowa, Katarzyna Maliszew-
ska - gitara, Paweł Serafiński - fortepian, instru-
menty klawiszowe, organy Hammonda, Kuba 
Raczyński - saksofony i Radosław Bolewski - per-
kusja. Artystka kilkoma utworami nawiaząła do 
swoich „jazzowych korzeni”, zaśpiewała też naj-
większe przeboje: „Małe tęsknoty”, „Modlitwa  
o miłość prawdziwą”, „Jesteś lekiem na całe zło”. 
Trzykrotne bisy i aplauz publiczności stanowiły 
najlepsze podsumowanie koncertu.

 Genialna wokalistka bisowała aż trzykrotnie
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Szczęśliwa Siódemka
Ponad trzydzieści lat tradycji legionowskiej siatkówki 
kobiet zobowiązuje. Zarówno obecnych działaczy, za-
wodniczek, trenerów, jak i kibiców czy tych, którzy tę 
historię tworzyli.  
Kinga Bąk

Wielu zna nazwiska osób, które wraz z 
logo i nazwą klubu oraz jego I drużyny - 
Siódemki Legionovii - dziś pojawiają się 
na stronach gazet, telewizji, w internecie. 
Kto nie zna trenera Lalka, dzisiej-
szych gwiazd drużyny... Kto jeszcze 
nie wie o tym, że mecze w pięknej, le-
gionowskiej, Arenie oglądają tłumy lu-
dzi... Dziś wszyscy ci, którzy stanowią  
o obliczu klubu oraz jego pierwszej drużyny pi-
szą nowe rozdziały tej historii. Zawodniczki 
tworzą już od ponad roku bardzo silną ekipę.  
W zeszłym sezonie wygrały wszystkie ligo-
we mecze, tracąc zaledwie dwa sety, co jest wy-
czynem niespotykanym w polskiej siatkówce.  
Teraz, w nowym sezonie, nieco wzmocnione da-
lej śrubują ten rekord. Na dziś to już 33 wygrane 
pod rząd! Nie chodzi jednak o to, że dziewczy-
ny tylko wygrywają. Porażki pewnie będą, bo są 
nieodłączną częścią sportu. Ważniejsze jest to, 
że tworzy się wokół klubu niezwykła aura, która 
jednoczy zawodniczki, trenerów, kibiców, spon-
sorów i działaczy. O kolejnych zwycięstwach in-
formujemy Was na bieżąco. Dziś piszemy o tym, 
co leży u podstaw tego sukcesu.

Z pewnością kluczową sprawą była wytrwałość 
grupy działaczy, którzy nie poddali się po dra-
matycznym spadku do II ligi! Co więcej, uwie-
rzyli oni, że trzeba nie tylko się odbudować, 
ale i sięgnąć po więcej. Udało się pozyskać gru-
pę sponsorów, którzy również w to uwierzyli.  
Zaufali tym ludziom i trenerowi. A jest to postać 
nietuzinkowa. Z pewnością jeden z lepszych fa-
chowców w kraju, z ogromnym doświadcze-
niem, kulturą osobistą, umiejętnościami nie tyl-
ko w swoim fachu. Wojciech Lalek to dziś  po-
stać dla klubu, drużyny, kibiców i przyjaciół 

wyjątkowo ważna. Dla rywali Siódemki zresztą też,  
z tym, że wymiar ma to inny. 
Właśnie, Siódemki... Sport kwalifikowany wy-
maga wsparcia sponsorów. Bez pieniędzy na pra-
cę z młodzieżą, wyjazdy, sprzęt, sędziów, opłaty 
związkowe itp. nie da się funkcjonować. Obok 
Miasta, największego mecenasa legionowskiego 
sportu, a więc i tej drużyny, pomagają klubowi 
inni. Jeden z liderów branży przesyłek ekspre-
sowych stał się częścią klubowej historii, „wcho-
dząc” nie tylko w ten projekt siatkarski finanso-
wo, ale i w nazwę zespołu. Siódemka Legiono-
via walczy jak równy z równym z 11 rywalami  
o awans do siatkarskiego raju - ekstraklasy, tj. 
Plus Ligi Kobiet. Jak dotąd jest liderem. 

Przed nami jeszcze wiele gier, będą piękne zwy-
cięstwa, nadejdzie pewnie i ból po porażkach. 
Ale ważniejsze jest to, że w wypełnionej po brze-
gi Arenie Legionowo grupa entuzjastów udo-
wadnia, że warto mieć marzenia i że warto je re-
alizować. Dziś ci ludzie, mając wielki szacunek 
dla tych, którzy budowali ten sport w mieście, 
w klubie, zapisują nowe karty historii. Piszą ją 
na swój sposób. Bo historia zapamięta nie tylko 
zwycięstwa, ale i tych, którzy o nie walczyli. Sió-
demka Legionovia - szczęśliwa nazwa drużyny, 
która szczęściu chce pomóc.

Siódemka Legionovia coraz bliżej Plus Ligii Kobiet.
 fot.: Piotr Kucza. 
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Płyta główna boiska 
na Stadionie Miejskim 
w nowej odsłonie

Marzenie legionowskich ki-
biców piłkarskich i zawodni-
ków Klubu piłkarskiego „Le-
gionovia” stało się faktem - 
została wykonana przebudo-
wa płyty głównej boiska na 
Stadionie Miejskim, dzięki 
czemu obiekt przy Parkowej 
27 nabrał zupełnie nowego 
wyglądu i jakości. 
Boisko ma obecnie wymia-
ry 105 x 68 m i jest dosto-
sowane do oficjalnych stan-
dardów UEFA. Płyta głów-
na boiska stanie się te-
raz dużym atutem dla na-
szej lokalnej drużyny, a je-
śli zapadnie taka decyzja, 
to również zapleczem tre-
ningowym dla zawodników 
EURO 2012.

Pierwszy sezon wy-
pożyczalni rowe-
rów w legionow-
skiej Arenie za nami
Pierwszy sezon wypoży-
czalni rowerów został za-
kończony. Do dyspozycji 
naszych mieszkańców zo-
stało oddanych 50 rowerów 
miejskich i górskich, które 
cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Świadczy 
o tym fakt, że od maja do 
października rowery zosta-
ły wypożyczone 1443 razy. 
Teraz wszystkie rowery 

zostaną poddane serwisowi 
aby gotowe i sprawne mogły 
służyć mieszkańcom naszego 
miasta w kolejnym sezonie, 
który zaczniemy już w kwiet-
niu 2012 roku.

Lodowisko Miejskie  
w tym roku w sąsiedz-
twie Areny Legionowo

Przed nami szaleństwa na 
lodzie. Piruety, skoki, slalo-
my, gry i zabawy oraz wiele 

innych atrakcji i niespodzia-
nek już od grudnia na Lodo-
wisku Miejskim. W tym roku 
„lodowiskowe” szaleństwa 
będą odbywały się na Stadio-
nie Miejskim w sąsiedztwie 
Areny Legionowo. 
Dla wszystkich łyżwiarzy 
przygotowaliśmy wiele atrak-
cji, m.in. mikołajki na lodzie, 
turnieje i konkursy, a dla mi-
łośników tańca - dyskoteki  
w każdy piątek.




