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Legionowo jedną z najmniej zadłużonych gmin

Nagrody i certyfikaty otrzymane przez Urząd Miasta Legionowo

W opublikowanym w tym roku raporcie Ministerstwa Finansów, pośród 2478 gmin w Polsce Legionowo znalazło 
się na bardzo odległej, 1885 pozycji pod względem zadłużenia.

lipiec 2006 Certyfikat ISO 9001:2001

lipiec 2007 Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 1. miejsce 
"Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic"

marzec 2009 Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 1. miejsce 

maj 2011 Ranking Newsweek – 14. m. w rankingu Prezydentów Miast 

listopad 2011 Samorządowy Lider Edukacji

listopad 2012 Samorządowy Lider Edukacji

październik 2016 Samorządowy Lider Edukacji

2016 III MIEJSCE i V MIEJSCE w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej"
2 miejscu na Mazowszu i 5 w Polsce pośród innowacyjnych gmin miejskich i miejsko
– wiejskich oraz na 3 na Mazowszu i 15 miejscu w kraju w kategorii najlepszy samorząd. 

czerwiec 2018 EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski

wrzesień 2017 Kryształy PR-u: „Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych”

grudzień 2017 Lider Zmian Samorządu – 2. miejsce,
„Najaktywniejsi w subregionie warszawskim wschodnim”

2017 III MIEJSCE w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej"  w kategorii
gminy miejskie i miejsko-wiejskie

czerwiec 2014 Ranking Newsweek – 7. miejsce w rankingu Prezydentów Miast

maj 2015 Certyfikat IQNet i PCBC

wrzesień 2016 Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna – wyróżnienie

maj 2016 Perły Samorządu – 2. miejsce w kategorii „Włodarze”
4. miejsce w kategorii „Miasta i gminy do 100 tys. mieszkańców”

maj 2014 Kryształy PR-u – wyróżnienie „Najlepszy wizerunek 
w mediach społecznościowych”

styczeń 2012 Lider RPOWM – 2. miejsce spośród gmin miejskich pod względem 
liczby projektów zatwierdzonych do dofinansowania

Ranking miast pisma „Wspólnota” - 8. miejsce marzec 2007

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001; Certyfikat – IQNet maj 2009

Super Samorząd – nominacja czerwiec 2011

Perły Samorządu – 6. miejsce w rankingu Prezydentów Miast czerwiec 2014

Samorządowy Lider Edukacji październik 2015

Perły Samorządu: 2. miejsce w kategorii maj 2017
„Miasta i gminy do 100 tys. mieszkańców”; wyróżnienie w kategorii „Włodarze”

Gospodarny Samorząd – 1. miejsce kwiecień 2018
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

VIII MIEJSCE w rankingu Najlepszych Samorządów 2018
„Rzeczypospolitej” w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Ranking samorządów – 3. miejsce na najlepszy samorząd miejski grudzień 2017
i miejsko – wiejski Lider Bezpieczeństwa w Oświacie

Kryształy PR-u: wyróżnienie „Najlepsza gazeta miejska lub biuletyn” wrzesień 2016

Ranking „Rzeczypospolitej”: 5. m. „Najbardziej innowacyjny samorząd” lipiec 2016
15. miejsce „Najlepszy samorząd”

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością, kwiecień 2015
przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

Krajowy Lider Innowacji styczeń 2012

Plebiscyt Świeć się „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce” styczeń 2014

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością lipiec 2012 
wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz kryteriów Systemu Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) 

Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 2. miejsce lipiec 2007 
„Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” 

Ministerstwo przeanalizowało 
dane o zadłużeniu w przelicze-
niu na jednego mieszkańca oraz 
całkowity dług ogółem na ko-
niec 2017 roku. Dług na jednego 
mieszkańca Legionowa wynosi 
zaledwie 443 zł, podczas gdy re-

kordzista – gmina Ostrowice w 
woj. zachodniopomorskim ma zo-
bowiązania w wysokości 18,6 tys 
zł na mieszkańca. Drugi na liście 
Rewal – 14,3 tys zł, a trzecia – By-
czyna – 12 tys zł.

Jak wynika z danych Mini-

sterstwa Finansów, łącznie za-
dłużenie gmin to 57 mld 205 
mln zł, co daje średnio 969 zł na 
mieszkańca. Dług ogółem Legio-
nowa wynosi niespełna 24 mln 
zł. Dla porównania największe 
zobowiązanie w 2017 roku miała 

Warszawa z długiem wynoszą-
cym 5 mld 126 mln zł. W przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
daje to kwotę 2,9 tys. zł, lokując 
stolicę na 44. miejscu spośród 
2478 gmin w Polsce.

Informacja została opraco-

wana na podstawie sprawozdań 
budżetowych jednostek samo-
rządu terytorialnego po czte-
rech kwartałach 2017 r. oraz 
danych GUS dotyczących liczby 
ludności według stanu na ko-
niec 2016 r.                       red.
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Mam wiele pomysłów
na Legionowo

Panie Prezydencie, stał się Pan ostatnio 
ofiarą publicznego linczu. Jak Pan sko-
mentuje wydarzenia ostatnich tygodni?

Podczas konwencji, w obecności do-
brze znanych mi osób rzeczywiście padły 
niefortunne sformułowania, które wyrwa-
ne z kontekstu, jak to zrobił poseł Tyszka 
w swoim wideo, mogą urazić, zwłaszcza 
panie. Znamienne jest jednak to, że za 
tych kilka niepotrzebnych słów robi się 
ze mnie wroga publicznego numer jeden, 
stawia na równi z pedofilami czy morder-
cami. Jestem przekonany, że to zemsta 
PiS za wygrane przez mieszkańców Legio-
nowa referendum. Obroniliśmy wolność 
samorządu, w zamian za to próbuje się 
zniszczyć wizerunek prezydenta. Nagon-
ka medialna, jaka się rozpoczęła dopie-
ro dwa tygodnie po konwencji pokazuje,  
że zostałem wplątany w polityczną woj-
nę. Politycy partii rządzącej przy okazji 
mojej konwencji rozpętali wojnę PO-PIS. 
Nie mówi się o tym, jak miasto się roz-
winęło, tylko o kilku wypowiedzianych 
przeze mnie słowach, za które oczywiście 
przeprosiłem i raz jeszcze szczerze prze-
praszam.

A zarzuty o molestowanie, jakie wysunę-
ła jedna z mieszkanek? 

To oszczerstwa, które uderzają nie tyl-
ko we mnie, ale przede wszystkim w moją 
rodzinę. Oczywiście nie molestowałem 
żadnej kobiety, złożyłem w tej sprawie 
zawiadomienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa. Jestem gotów walczyć 
przed sądem o moje dobre imię.

Zbliża się 21 października. Czy czuje Pan 
stres z tego powodu?

Do niedawna mieszkańcy Legionowa 
mówili, że mam pewne zwycięstwo. Także 
teraz mam nadzieję, że nasi mieszkańcy, 
którzy znają mnie od wielu lat, niektórzy 
od dziecka, nie pozwolą, aby kilka słów 
przekreśliło moje 16-letnie zasługi na 
rzecz Legionowa. Ale wybory to zawsze 
niewiadoma. A trwa wyjątkowo brudna 
kampania, wyciągane są „brudy”, takie 
jak zdjęcia sprzed wielu lat. 

Obawiam się także o wynik wybo-
rów do rady miasta. Mogą wejść tam lu-
dzie, którzy będą walczyć - dla zasady 
ze wszystkim i wszystkimi. A samorząd 
polega przecież na współpracy. Miałem 
wiele szczęścia, że w minionych latach 
w radzie miasta zasiadali ludzie, dla któ-
rych przede wszystkim liczyło się dobro 
Legionowa i jego mieszkańców. Mało było 
przypadków, choć oczywiście zdarzały się, 
osób, które dla zasady były z góry prze-
ciwne wszelkim inicjatywom, które wywo-
dziły się ode mnie lub moich urzędników. 
Liczę na mądrość naszych mieszkań-
ców i to, że ponownie wybiorą oni ludzi,  

którzy znają samorząd od podszewki  
i którzy są gotowi działać na rzecz na-
szego miasta. Oczywiście mam nadzieję, 
że mieszkańcy dadzą mi szansę przez naj-
bliższych 5 lat kontynuować moją pracę 
na rzecz Legionowa. Najważniejsze jest 
jednak to, aby 21 października udać się 
do lokali wyborczych i postawić krzyżyk 
przy nazwisku kandydata. Pamiętajmy,  
że każdy głos ma ogromne znaczenie.

Jaki jest Pana plan na Legionowo?
Ja, w przeciwieństwie do niektórych 

kandydatów, znam budżet i możliwości 
finansowe gminy. Nie obiecuję rzeczy nie-
możliwych czy takich, które zrujnują bu-
dżet miasta. Łatwo jest obiecać pierwszą 
strefę biletową czy tanią wodę. Powstaje 
jednak pytanie z czego odbierzemy ko-
nieczne na ten cel miliony. Praca w samo-
rządzie to ciągłe szukanie złotego środka 
pomiędzy potrzebami a możliwościami. 
Po tylu latach wiem na co możemy sobie 
pozwolić i na co nas po prostu nie stać. 
Zamiast wprowadzać I strefę, z której za 
kilkanaście milionów złotych rocznie ko-
rzystać będą mieszkańcy wszystkich oko-
licznych gmin, dopłacamy pokaźne sumy 
do biletów tylko i wyłącznie mieszkańców 
Legionowa. Bilety wciąż są tańsze, a za-
oszczędzone pieniądze można wydać na 
budowę dróg, drugiego żłobka czy budo-
wę miejsc rekreacji. 

Na co chciałby Pan postawić przyszłej ka-
dencji?

Zdaję sobie sprawę, że nasi mieszkań-
cy w dużej mierze dojeżdżają do War-
szawy. Do pracy, do szkoły, na studia.  
Z myślą o ich komforcie inwestujemy w 
dworzec, parkingi Park and Ride, i dopła-
camy wspomniane ogromne sumy do ko-
munikacji. Od 1 września bilety kosztują 
niewiele więcej niż te dla mieszkańców 
Warszawy.  Inwestujemy w to, żeby lepiej 

nam wszystkim się żyło. Powstają i będą 
powstawać mini parki, tereny rekreacyj-
ne, miejsca do relaksu. W bloku komu-
nalnym zaprojektowaliśmy nowy żłobek 
miejski, dążę także do jednozmianowości 
w szkołach. |Co kilka lat budujemy jakiś 
duży, ważny obiekt użyteczności publicz-
nej. Jest już Arena, jest dworzec, wkrótce 
oddamy do użytku drugi basen. Tunele  
to temat do którego udało się wrócić dzię-
ki deklaracji kolei o współfinansowaniu  
i który będzie realizowany w najbliższych 
latach. To tylko kilka przykładów tego,  
co pozostało do zrobienia. 

A szpital?
Szpitale w Polsce są powiatowe. To po-

wiat, a w tym przypadku MON, mam na-
dzieję będzie budować ten obiekt. Wraz 
z innymi gminami zadeklarowaliśmy,  
że tę inwestycję sfinansujemy. Proble-
mem zawsze był kontrakt z NFZ. Nigdy, 
przez wszystkie lata walki o szpital dla 
Legionowa, nie otrzymaliśmy potwier-
dzenia, że taki kontrakt legionowska 
placówka dostanie. Teraz udało się zna-
leźć rozwiązanie, czyli filia szpitala MON,  
które nie wymaga nowego kontraktu. Po-
mimo ciszy z drugiej strony, ja w dalszym 
ciągu podtrzymuję deklarację o wszelkiej 
pomocy i wsparciu finansowym. 

Z jakiej inwestycji ostatnich lat jest Pan 
najbardziej dumny?

Z Centrum Komunikacyjnego i basenu 
na Piaskach. Obie te inwestycje otrzyma-
ły dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. Mamy dworzec z dwupoziomową 
biblioteką, 1000 miejsc parkingowych, 
ulicę Szwajcarską, dworzec autobusowy 
za szwajcarskie pieniądze i basen, który 
otrzymał 3,5 mln dofinansowania ze środ-
ków rządowych. Obie te inwestycje były 
bardzo potrzebne miastu i będą długo 
służyły naszym mieszkańcom. Kiedy czy-
tam, że dworzec nam nie jest potrzebny 
zastanawiam się, czy osoba, która to mówi 
pamięta nieogrzewane baraki w których 
mieściła się jeszcze kilka lat temu pocze-
kalnia? Teraz mamy nie tylko dworzec, 
ale też nowoczesną bibliotekę, do której 
przychodzą tysiące naszych mieszkań-
ców. To miejsce żyje, edukuje i bawi. Nie 
udałoby się go stworzyć gdyby nie pro-
jekt Centrum Komunikacyjnego. I nie 
jest prawdą że utrzymanie tych obiektów 
jest kosztowne, zastosowaliśmy bo bar-
dzo ekonomiczne, energooszczędne roz-
wiązania. Mam nadzieję, że także basen,  
który oddamy do użytku 27 październi-
ka, będzie spełniał marzenia legionowian  
o fajnej pływalni. Jest on stworzony na 
miarę naszych możliwości. Basen spor-
towy z atrakcyjną częścią rekreacyjną, 
otwarty od 6 do 22 7 dni w tygodniu.  

To coś, na co nasi mieszkańcy czekają. 

Jeżeli zostanie Pan wybrany na kolejną 
kadencję, jakie priorytety stawia Pan 
przed sobą w ciągu najbliższych 5 lat?

Są trzy główne zagadnienia, na któ-
rych chciałbym oprzeć swoje działania. To 
poprawa komunikacji, poprawa jakości w 
oświacie i dalsza walka o czyste powietrze. 
Zaplanowane dwa nowe tunele i kładka na 
pewno pomogą usprawnić komunikację w 
mieście. Podobnie jak planowany na naj-
bliższy rok remont ul. Zegrzyńskiej. Dzieci 
to skarb, dlatego z myślą o nich zbuduje-
my drugi żłobek miejski i rozbudowujemy 
szkołę nr 1 oraz salę gimnastyczną przy 
„dwójce”. Będę dążył do jednozmianowo-
ści, na którą mam już pewne pomysły. 

Działania na rzecz poprawy powie-
trza prowadzimy od wielu lat. Zaczęliśmy 
najwcześniej spośród wszystkich gmin 
powiatu i zrobiliśmy właściwie najwięcej 
spośród wszystkich gmin Mazowsza. Jako 
pierwsi zaczęliśmy nie tylko program wy-
miany pieców, dzięki któremu zawarliśmy 
umowy z prawie 1/3 wszystkich posiada-
czy pieców węglowych na terenie miasta, 
ale także prowadziliśmy akcje edukacyj-
ne, wprowadziliśmy ekopatrol. Te działa-
nia dają efekty, w najnowszym raporcie 
widać, że jakość powietrza w Legionowie 
uległa poprawie. Oczywiście działania te 
będą kontynuowane aż do ostatniego pie-
ca na paliwo stałe w mieście. 

Czego Panu życzyć, panie prezydencie?
W obecnej sytuacji przede wszystkim 

spokoju. Media stojące pod urzędem, pod 
moim domem, dron latający nad moją 
prywatną posesją. Próbowano mnie za-
szczuć, niezwykle ciężko jest w takiej 
sytuacji normalnie pracować. Chciałbym, 
żeby to ucichło. Popełniłem błąd, za któ-
ry szczerze przeprosiłem, rozmawiałem  
z obecnymi na konwencji paniami, nie 
mają do mnie żalu, przyjęły moje przepro-
siny. Chciałbym także, żeby mieszkańcy 
poszli do wyborów. Nie ma nic gorszego 
niż mała frekwencja. Każdy głos się liczy, 
a przy urnie każdy z nas decyduje, czy od-
powiada mu miasto w którym żyje. Mam 
jeszcze wiele pomysłów na Legionowo  
i mam nadzieję, że 21 października, pomimo 
zaistniałej sytuacji, otrzymam od miesz-
kańców głos poparcia i możliwość ich reali-
zacji przez kolejne lata. Jeżeli mieszkańcy 
Legionowa pomimo tej nagonki medialnej  
i brudnej politycznej wojny wybiorą mnie 
na kolejną kadencję, będzie to dla mnie 
ogromne zobowiązanie i przysięgam,  
że będę pracował dwa razy więcej i ciężej 
niż dotychczas, wykorzystując moje wie-
loletnie doświadczenie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Romanem Smogorzewskim, Prezydentem Miasta Legionowo
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Krok po kroku, czyli jak działa
Legionowska Inicjatywa Lokalna

2014

2015

Już w 2011 roku Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. Co roku gmina rezerwuje 
budżet, dzięki któremu mieszkańcy zmieniają swoje miasto. Przybywa placów zabaw, boisk i terenów rekreacyj-
nych.

Każdy mieszkaniec Legiono-
wa może bezpośrednio bądź za 
pośrednictwem organizacji, zło-
żyć wniosek o realizację zada-
nia publicznego do Prezydenta 
Miasta Legionowo. Wnioski mogą 
dotyczyć budowy lub remontu 
dróg, chodników, kanalizacji i 

sieci wodociągowej, placów za-
baw i terenów rekreacyjnych, 
oświetlenia ulicznego, ale także 
ekologii czy bezpieczeństwa pu-
blicznego. 

Jaki może być wkład miesz-
kańców w realizację inicjatywy? 
Wkład wnioskodawców może 

polegać na pracy społecznej, na 
świadczeniach pieniężnych lub 
rzeczowych. W praktyce często 
mieszkańcy, którzy starali się o 
wybudowanie np. placu zabaw, 
pomagali przy montażu lub pro-
jektowaniu. 

Maksymalne dofinansowanie 

do jednego projektu to 50 000 
zł brutto. W budżecie Gminy na 
2018 r. zarezerwowana jest kwo-
ta 500 000 zł z przeznaczeniem 
na inicjatywy lokalne (inwestycje 
i remonty).

Wnioski można złożyć do 
dnia: 10 stycznia, 10 marca, 10 

maja, 10 lipca i 10 września da-
nego roku kalendarzowego; każ-
dy powinien uzyskać poparcie 50 
mieszkańców Legionowa. Wzór 
wniosku dostępny jest na stro-
nie www.legionowo.pl zakładka 
NGO/Organizacje Pozarządowe. 

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Beata Woźniak) 25 000,00 zł:
Miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu Jagiellońska. 

Inicjatywa (Stanisław Kraszewski) 12 192,00 zł: Urządzenie zieleni 
na terenie osiedla przy ul. Piaskowej.

Grupa Inicjatywna (Agnieszka Drepsiak) 23 780,00 zł: 
Budowa placu zabaw na terenie osiedla przy ul. Gen. B. Roi 6, 8, 10, 12. 

Mieszkańcy Osiedla Bukowiec (Katarzyna Płońska) 24 800,00 zł: 
Rozbudowa placu zabaw w parku im. T. Kościuszki, polegająca na  
dostosowaniu sprzętów do zabaw i ławek.

Mieszkańcy z Osiedla Bukowiec (Paweł Tokarski) 24 800,00 zł:
Budowa ogrodzenia placu zabaw w parku im. T. Kościuszki.
 
Mieszkańcy Osiedla Batorego (Dorota Michalska) 23 652,00 zł:
Montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45.

Mieszkańcy Osiedla Batorego (Dorota Michalska) 22 791,00 zł:
Ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego  
na działce nr 45.

Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego 14 022,00 zł.

Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i montaż nawierzchni bezpiecznej 
pod urządzeniami do zabawy przy ul. Jana III Sobieskiego 19 
– 22 570,50 zł.

Wymiana podłoża na bezpieczne pod zabawkami na istniejącym placu 
zabaw na Osiedlu Jagiellońska przy Al. 3-go Maja – 25 000,00 zł.

Grupa Inicjatywna Klubu Sportowego "Legionovia" (Sebastian 
Dzisiewicz) 25 000,00 zł: Boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej 
na Stadionie Miejskim.

Mieszkańcy Osiedla Batorego (Dorota Michalska) 25 000,00 zł:
Bieżąca konserwacja boiska na Osiedlu Batorego polegająca na poło-
żeniu na istniejącym betonowym podłożu bezpiecznej nawierzchni.

Mieszkańcy Osiedla Batorego (Dorota Michalska) 25 000,00 zł:
Modernizacja i doposażenie dwóch placów zabaw na Osiedlu Batorego.

Osiedle Bukowiec (Paweł Tokarski) 25 000,00 zł:
Remont placu zabaw przy ul. Handlowej, Przemysłowej i Kwiatowej 
w Legionowie.
 
Osiedle Jagiellońska (Elżbieta Makowiecka) 25 000,00 zł:
Remont i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska.

Osiedle Bukowiec (Agnieszka Drepsiak) 25 000,00 zł:
Ogrodzenie i modernizacja placu rekreacyjnego w rejonie ulic 
Kwiatowej i Handlowej.

Osiedle Sobieskiego (Robert Borkowski) 25 000,00 zł:
Remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul. Rycerskiej 
– wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżal-
nią na bezpieczne, montaż ławki, montaż plandeki do przykrycia 
piaskownicy.

Grupa Inicjatywna reprezentowana przez Wojciecha Babeckiego
25 000,00 zł: Remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy 
ul. Hetmańskiej – wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża 
pod huśtawkami i zjeżdżalnią na bezpieczne, wymiana piasku 
w piaskownicy, montaż ławki.

Stowarzyszenie PRO VOBIS (Iwona Markiewicz) 25 000,00 zł:
Montaż elementów siłowni letniej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo (park za Ratuszem).

Mieszkańcy  Bukowca C (Jacek Zawada) 25 000,00 zł
Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Orląt Lwowskich

Remont i rozbudowa miejskiego placu zabaw 
na Osiedlu Piaski 25 000,00 zł.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w Legionowie w nowe 
urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci starszych, młodzieży 
i seniorów – mieszkańców III Parceli oraz remont budynku gospodar-
czego z przeznaczeniem na magazyn sportowy 24 999,53 zł.

Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na terenie osiedla mieszka-
niowego przy ul. Piaskowej 10 947,00 zł.

Remont i doposażenie placu zabaw na osiedlu Jagiellońska (przy ul. 
Mickiewicza) 24 969,00 zł.

Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja placu zabaw 
na Osiedlu Kozłówka 25 000,00 zł.
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2016

2018

INICJATYWA LOKALNA
kontakt:

Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
Koordynowaniem spraw zajmuje się Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Ewa Sobierajska.

2017
Mieszkańcy Osiedla Młodych (Ewa Skonieczna) 16 434,00 zł:
Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Młodych przy ul. Suwalnej F, G
w Legionowie.
 
Mieszkańcy ulic z okolic Parafii Matki Bożej Fatimskiej (Jacek 
Nawrocki) 18 819,00 zł: Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej 
na terenie rekreacyjnym przy ulicy Orląt Lwowskich. 

Mieszkańcy Osiedla Sobieskiego (Jadwiga Byczuk) 24 963,00 zł:
Remont ogrodzenia placu zabaw i modernizacja urządzeń zabawowych 
przy ul. Husarskiej 13.

Mieszkańcy Osiedla Sobieskiego (Henryk Świrski) 24 767,00 zł:
Remont ogrodzenia placu zabaw i modernizacja urządzeń zabawowych 
przy ul. Sobieskiego 41.

Mieszkańcy Osiedla Sobieskiego (Jacek Podolak) 23 622,15 zł:
Budowa placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego – montaż urządzeń 
zabawowych i ogrodzenia, wymiana desek i piasku w piaskownicy 
przy ul. Hetmańskiej 9.

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Zofia Rostkowska) 25 000,00 zł:
Budowa "Zielonego Zakątka" – skweru przy ul. Królowej Jadwigi 10. 

Mieszkańcy Os. Jagiellońska (Marianna Lewandowska) 25 000,00 zł: 
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Królowej Jadwigi 10.

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Jakub Orłowski) 23 900,00 zł:
Doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku przy ul. Królowej 
Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska.
 
Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Marianna Lewandowska) 25 000,00 zł: 
Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Królowej 
Jadwigi 10.

Mieszkańcy Osiedla Sobieskiego (Witold Bieliński) 24 600,00 zł:
Montaż urządzeń do ćwiczeń, tzw. siłowni zewnętrznej na Osiedlu 
Sobieskiego.
 
Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Piotr Kowalski) 24 182,00 zł:
Rozbudowa osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. C. K.
Norwida 15 w Legionowie.
 
Marek Żurawski Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej 7 położonego 
pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 – 724 969,00 zł.
 
Mieszkańcy Osiedla przy ul. Piaskowej (Cezary Krauze) 25 000,00 zł
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej 5 położonego pomiędzy bu-
dynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7.

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Agnieszka Chudorlińska) 24 980,00 zł: 
Przebudowa chodnika na Os. Jagiellońska – rozebranie obrzeży 
betonowych, ułożenie kostki "Bauma".
 
Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego – 14 883,00 zł.

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska – 23 680,01 zł.

Doposażenie placu zabaw na terenie parku rekreacyjnego przy 
ul. Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska – 23 581,01 zł.

Rozbudowa miejskiego placu zabaw położonego na działce nr 1/70 
obręb 63 – 11 887,95 zł.

Stowarzyszenie Bravehearts Legionowo (Paweł Kozłowski) 50 000,00 
zł: Zakup i dostawa profesjonalnego toru przeszkód do treningów
ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim
w Legionowie.

Mieszkańcy ulic z okolic Parafii Matki Bożej Fatimskiej (Wiesław Na-
wrocki) 49 938,00 zł: Dostawa i montaż dwóch pawilonów w celu 
utworzenia Klubu Seniora. Teren rekreacyjny przy ul. Orląt 
Lwowskich 8 w Legionowie.

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Zofia Rostkowska) 50 000,00 zł:
Budowa Strefy Relaksu i Wypoczynku przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
pok. nr 3.41 – piętro 2 

tel.: /22/ 766 40 07
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Dane kontaktowe do POP-u i punktu 
wyrabiania Karty Legionowianina

POP ZTM 
Centrum Komunikacyjne, ul. Kościuszki 8a

godz. pn.-wt.: 11:00-19:00
 śr.-pt.: 07:00-15:00
Tel. /22/ 732 04 84 

 
Wyrabianie "Karty Legionowianina" 
Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 

godz. pon.: 10:00-18:00
wt.-pt.: 08:00-16:00
Tel. /22/ 766 45 38

Od 1 września tańsze bilety
Legionowo od 1 września dopłaca maksymalną kwotę dofinansowania do biletów legionowian, co oznacza, że bilet 
miesięczny będzie tańszy dla mieszkańca o 60 zł – mówi prezydent Legionowa.

Przypominamy, że stare Kar-
ty Legionowianina, które upo-
ważniają do zakupu tańszych 
biletów zachowują ważność. Wy-
starczy je doładować. Mieszkań-
cy, którzy nie posiadali wcześniej 
Karty Legionowianina, mogą ją 
wyrobić w ratuszu miejskim (ul. 
Piłsudskiego 41) w punkcie wy-
rabiania Karty Legionowianina. 
Więcej informacji na stronie 
www.legionowo.pl.

Prezydent Roman Smogo-
rzewski podkreśla, że system 
dopłat jest bardzo sprawiedliwy, 
gdyż gmina dopłaca do biletów 
tylko swoich mieszkańców, któ-

rzy tworzą budżet swego miasta. 
Bilety w ramach oferty „War-
szawa+” można kupić (poprzez 
doładowanie karty) w Punktach 
Obsługi Pasażerów ZTM. Bileto-
maty ZTM nie są przystosowane 
do obsługi w nowym programie. 
Punkt w Legionowie mieści się w 
Centrum Komunikacyjnym – ul. 
Kościuszki 8a. Koszty związane 
z jego działaniem pokrywa po-
krywa Miasto Legionowo. POP na 
dworcu funkcjonuje w następu-
jących godzinach: poniedziałek-
-wtorek 11:00-19:00 oraz środa, 
czwartek, piątek 07:00-15:00.

red.

W ostatnich latach na sku-
tek reformy edukacji szkoły 
przechodziły w Polsce wiele za-
wirowań, jednak mimo zmian 
Legionowska oświata utrzymu-
je najwyższe standardy stale 
rozwijając swoją bazę i posze-
rzając możliwości dla uczniów.

Wprowadzone przez rząd 
zmiany ustawy o systemie 
oświaty dotyczące przedszko-
laków i gimnazjalistów nie 
ominęły Legionowa. W odróż-
nieniu od wielu innych miast, 
gmina oraz nauczyciele wzo-
rowo poradzili sobie zarówno 
z 6-latkami w szkołach jak i 
zmianami w gimnazjach. Sa-
morządy w całej Polsce sta-
nęły przed trudnym zadaniem 
– jak zapełnić przygotowane 
przez minione lata do przyj-
mowania dzieci 5 i 6-letnich 
oddziały szkolne i zagospoda-
rować wykształconą i doświad-
czoną kadrę. I w jaki sposób 
spełnić życzenie rodziców i 
umieścić najmłodszych miesz-
kańców w przedszkolach. Po-
zostanie 5- i 6-latków w przed-
szkolach mogło oznaczać brak 
miejsc dla 3- i 4-latków. Legio-
nowo sprostało wyzwaniu. Po-
dobnie rzecz miała się w przy-
padku projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Mimo rewolucji w 
oświacie, grono pedagogiczne 
i władze Legionowa starali się, 
by uczniowie nie odczuli po-
gorszenia się jakości naucza-
nia, wręcz przeciwnie.

INNOWACJE W LEGIONOWIE
Podniesieniu jakości na-

uczania sprzyjają innowacje 
pedagogiczne. Zmiany jakie 
następują wokół nas wymusza-
ją na nauczycielach poszuki-
wanie nowych metod naucza-
nia. Ci najbardziej kreatywni 
wprowadzają więc programy, 
które zainteresują dzieci i będą 
ucieczką od tradycyjnych lek-
cji. Najciekawsze, najbardziej 
wartościowe innowacje, któ-
re niosą ze sobą wiele korzy-
ści dla rozwoju najmłodszych 
mieszkańców Legionowa, są 
finansowane przez Urząd Mia-
sta Legionowo. Koszt innowa-
cji realizowanych w szkołach i 
projektowanych na rok szkolny 
2016/2017 wynosi ponad 330 
tys zł, na przestrzeni trzech lat 
- 2016/17 – 2018/19 wyniesie 
ponad 600 tys zł. Najbardziej 
znana, na przestrzeni lat reali-
zowana innowacja rozpoczęła 
swoje istnienie w Przedszkolu 
Miejskim nr 12 i jest to pro-
gram „Mistrzowie Kodowania 
Junior”, od roku szkolnego 
2014/2015 realizowana także 
w Zespole Szkół jako „Mistrzo-
wie kodowania”.

SZKOŁY MULTIMEDIALNE
W Legionowie wspierana 

jest również infrastruktura 
szkolna. Ma ona na celu wspo-
móc nauczanie i ułatwić reali-
zowanie innowacji. Jednym z 
takich rozwiązań są pracownie 
terminalowe, które charakte-
ryzują się łatwym prowadzenie 
zarówno lekcji z informatyki 

jak i z innych przedmiotów. 

SPRAWNIE I OSZCZĘDNIE
Większością miejskich nie-

ruchomości w tym budynka-
mi szkół, przedszkoli i żłobka 
zarządza KZB Legionowo sp. z 
o.o. Spółka zapewnia odpowied-
ni stan techniczny, wykonuje 
remonty, zapewnia dostęp do 
podstawowych mediów, orga-
nizuje wspólne przetargi m.in. 
energii elektrycznej czy ogrze-
wania. Dzięki oszczędnościom 
z tego tytułu możliwe jest do-
konywanie większego zakresu 
prac, a dyrektorzy placówek 
oświatowych mogą skupić swo-
ją uwagę na działalności dy-
daktycznej i wychowawczej.

STYPENDIA 
Wprowadzony w 2008 roku 

system i znowelizowany w 
2013 r. obejmuje stypendia za 
wyniki w nauce dla uczniów 
publicznych szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez Gminę Legio-
nowo, stypendia naukowe dla 
studentów, stypendia arty-
styczne dla osób szczególnie 
wyróżniających się w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, 
stypendia sportowe; nagrody 
dla trenerów i innych osób 
wyróżniających się w działal-
ności sportowej. Gmina Legio-
nowo motywuje w ten sposób 
do działania i premiuje aktyw-
nych nauczycieli. Więcej na te-
mat edukacji na stronie legio-
nowo.pl/pl/edukacja.

Edukacja
na najwyższym poziomie

Mieszkańcy Legionowa ko-
rzystają z dojazdów do stolicy 
do pracy i na uczelnie. Dla nich 
niezmiernie ważne jest to, by 
tanio i sprawnie przemiesz-
czać się. Gmina dofinansowu-
je komunikację, by zapewnić 
wygodne dojazdy dla swoich 
mieszkańców. 

Porozumienie z m. st. Warsza-
wa – Zarząd Transportu Miejskie-
go określa zasady wspólnego 
wykonywania zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowe-
go łączącego obszar Gminy Le-

gionowo z Miastem Warszawa. 
Na terenie gminy pasażerowie 
korzystają z linii autobusowych 
723, 731, 736 oraz linii nocnej 
N63. Koszt roczny utrzymania 
w/w linii to 1 495 236 zł. 

Pociągi obsługujące gminę 
to Kolej Mazowiecka (wspólny 
bilet) i SKM – S3 i S9. Koszt rocz-
ny utrzymania linii KM / SKM to 
5 628 828 zł. Roczna łączna do-
tacja to 7 124 064 zł. Dotacja ze 
Starostwa na cele autobusowe 
w tym ZTM i linie dowozowe to 
około 59 698,56 zł.

red.

Komunikacja do Warszawy
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Zapraszamy na rower
Coraz częściej widzimy rodziny korzystające z rowerów. 
Zmienia się tryb życia mieszkańców. Miasto zmienia się 
wraz z nimi. Na terenie Legionowa jest … km ścieżek 
rowerowych. Kolejne 10 kilometrów jest w trakcie re-
alizacji. Zakończyły się niektóre prace budowlane. Le-
gionowianie korzystają z tras dla rowerzystów w ulicy 
Suwalnej i Alei Róż. Nowe trasy powstają wzdłuż ul. Ja-
giellońskiej, Barskiej, Piaskowej i Strużańskiej.

Ścieżki rowerowe mają ułatwić miesz-
kańcom dotarcie do stacji kolejowych, do 
centrum miasta oraz ułatwić korzystanie z 
rekreacyjnych tras na terenie powiatu. In-
westycja została podzielona na zadania ze 
względu na lokalizację prac remontowych. 
Oddano do użytku ścieżki w ulicach Złota, 
Al. Legionów, Suwalna, Kolejowa, al. Róż i 
ul. Orzechowa. Trwają prace wykończenio-
we przy ścieżkach wzdłuż dróg ul. Jagiel-
lońska, Barska, Parkowa, Sobieskiego, ul. 
Piaskowa, ul. Strużańska, Polna, Szwajcar-
ska. Trwają również procedury przetargo-
we związane z V Zadaniem, czyli budową 

ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kwiatowej. 
Łączna długość budowanych aktualnie 
ścieżek rowerowych to blisko 10 km. Fir-
my budowlane śpieszą się by sprostać za-
daniom i przygotowywują podłoża wzdłuż 
wyżej wymienionych ulic. 

Dwie wypożyczalnie rowerów w Cen-
trum Komunikacyjnym oraz Arenie Legio-
nowo zapraszają do korzystania ze swoich 
zasobów. Do dyspozycji mieszkańców po-
zostają rowery, kaski i specjalne przyczep-
ki dla dzieci.

red.

Ścieżki rowerowe:

istniejące

w trakcie realizacji/do realizacji

planowane

Mapa ścieżek rowerowych w Legionowie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
kontakt:

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
pok. nr 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 – piętro 1 

tel.: /22/ 766 40 25, /22/ 766 40 26, /22/ 766 40 27

Legenda ścieżki rowerowe

istaniejące
w realizacji
planowane 

Miasto jest miejscem koncen-
tracji funkcji mieszkaniowych, za-
równo w zabudowie jednorodzinnej, 
jak i wielorodzinnej. Utrzymanie 

odpowiedniego stanu infrastruk-
tury drogowej przyczynia się do 

wzrostu bezpieczeństwa ruchu, 
zmniejszenia emisji spalin, 

podniesienia jakości życia, 
poprawy wizerunku mia-

sta i zwiększenia atrakcyj-
ności inwestycyjnej. 

W ostatnich latach budowa 
nowych dróg miejskich przyczy-

niła się do usprawnienia połączeń 
pomiędzy różnymi częściami miasta i 
zapewniła integrację obszarów Legio-
nowa. Mowa tutaj chociażby o ulicach: 
Szwajcarskiej;  Piaskowej od al. Sy-
biraków do ul. Zegrzyńskiej;  Senator-
skiej;  Pomorskiej (od ul. Kozietulskie-
go do ul. Bema i od ul. Grunwaldzkiej 
do ul. Zygmuntowskiej); Łowickiej;  
Gnieźnieńskiej (od ul. Łowickiej do ul. 
Kościuszki); Kolejowej (od ul. Wyszyń-

skiego do ul. Szczyglej); Topolowej. 
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat 

gmina  przeprowadziła także szereg 
inwestycji dotyczących rozbudowy i 
modernizacji układu drogowo – ulicz-
nego miasta. Przebudowano bądź roz-
budowano: skrzyżowanie dróg gmin-
nych i powiatowych Alei Róż i Alei 
Legionów; ul. gen. Sowińskiego;  ul. 
gen. J. Chłopickiego;  ul. Husarską (odc. 
od J. III Sobieskiego do ronda); Party-
zantów; Wiśniowa;  ul. Rycerskiej; ul. 
Hubala; ul Senatorskiej i wiele innych. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
blisko 10 milionów złotych.

Dalsze działania inwestycyjne 
gminy zmierzać będą w kierunku cią-
głego ulepszania połączeń wewnątrz 
Legionowa. Dzięki takiemu podejściu 
zwiększy się ich nośność i przepusto-
wość. Poprawi się także bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz stan śro-
dowiska naturalnego.

red.

Budujemy drogi
– poprawiamy jakość
życia mieszkańców
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By żyło się
wygodniej
Legionowo to jedno z najszybciej rozwijających się miast 
województwa mazowieckiego. Na przestrzeni ostatnich lat 
znacznie poprawiła się jakość życia mieszkańców głów-
nie dzięki wysokim nakładom na inwestycje. Legionowo 
rozwija się zgodnie z wolą jego mieszkańców - inwestycje 
konsultowane są podczas społecznych debat na temat 
przyszłości miasta.

Mikołaja Kopernika
Fryderyka Chopina

Szwajcarska
Szwajcarska

Tadeusza Kościuszki

W ciągu kilku ostatnich lat 
pojawiły się budynki Urzędu Mia-
sta i Areny Legionowo. Miasto 
stawia także na rozwój sportu i 
rekreacji, szczególnie uwzględ-
niając młode pokolenie legio-
nowian. To dla nich powstały 
nowe place zabaw i boiska ogól-
nodostępne przy szkołach i na 
Stadionie Miejskim. Legionowia-
nie doceniają ruch na świeżym 
powietrzu, zdrowy tryb życia i 
chętniej przesiadają się na rowe-

ry. Wyremontowane zostały licz-
ne ulice i chodniki, prawie całe 
miasto jest skanalizowane. Le-
gionowo, pomimo swego "sędzi-
wego" wieku, jest nowoczesnym, 
wygodnym i przede wszystkim 
bezpiecznym miejscem.Wybudo-
wane Centrum Komunikacyjne, 
wielopoziomowy parking oraz 
"wewnętrzna obwodnica" spra-
wią, że w mieście żyje się jesz-
cze przyjemniej.

red.

Legionowo przez wiele lat 
czekało na dworzec kolejo-
wy z prawdziwego zdarzenia. 
Jednak niejednokrotnie po-
dejmowane próby rozwiąza-
nia tego palącego problemu 
nie przynosiły skutku. Inwe-
stycja, która powinna zostać 
zrealizowana przez PKP naj-
prawdopodobniej nigdy nie 
doczekałaby się powstania. 
Dlatego, to właśnie miasto 
zdecydowało się na odważ-
ną budowę dworca bez PKP  
a z szwajcarskim wsparciem. 
Dzięki temu, dziś możemy 
cieszyć się miejscem wy-
jątkowym – Centrum Komu-
nikacyjnym, które stanowi 
kluczową rolę dla transportu 
zbiorowego nie tylko naszego 
miasta ale i całego powiatu.

„Życie Warszawy”, krót-
ko po oddaniu budynku do 
użytkowania napisało - „Le-
gionowo ma super dworzec 
(…) Nowo powstałe Centrum 
Komunikacyjne zachęca do 
korzystania z transportu zbio-
rowego, ale przede wszystkim 
usprawnia działanie komu-
nikacji publicznej w mieście. 
(...) Jednym z atutów nowego 
Centrum Komunikacyjnego  
w Legionowie jest architektu-
ra dworca, dzięki której miej-
sce to spełnia najwyższe stan-
dardy europejskie. ”

POCZEKALNIA
Nieład i chaos, które pa-

nowały w tym miejscu z winy 
PKP przez zbyt długi czas zo-
stały zastąpione zorganizowa-
nym i przemyślanym miejscem 
dla rozwoju transportu zbio-
rowego. Taksówki i autobusy 
otrzymały nowe miejsca po-
stojowe, pasażerowie nie mu-
szą błądzić po „tymczasowo 
postawionych” barakach ani  

 

 
 
 

oczekiwać na pociągi na znisz-
czonych ławkach. Zamiast 
miejsca, którego unikaliśmy 
wzrokiem, powstał budynek  
z którego wszyscy mieszkań-
cy mogą być dumni. 

POP ZTM
Wraz z upływem czasu 

Centrum Komunikacyjne za-
pełniło się pasażerami i loka-
lami, które z takimi miejsca-
mi kojarzą się nieodzownie: 
kiosk, kawiarnia, cukiernia, 
kasa biletowa czy Punkt Ob-
sługi Pasażera ZTM, wcześniej 
funkcjonowały już biletoma-
ty. Mieszkańcy Legionowa, ale 
również mieszkańcy powiatu 
mogą korzystać z połączeń 
kolejowych ze stolicą.

BEZPŁATNA 
KOMUNIKACJA

Stacją docelową Darmowej 
Komunikacji Miejskiej, która 
funkcjonuje obecnie pod po-
stacią trzech linii autobuso-
wych D1, D2, D3, jest właśnie 
Centrum Komunikacyjne. Po-
zwala ona na sprawny dojazd 
do Warszawy, bez konieczno-
ści codziennego przemiesz-
czania się samochodami do 
stolicy. Pozwala to chociaż na 
obniżenie skutków powsta-
wania smogu. Jednak często 
niedostrzeganym elementem, 
który niweluje DKM jest wy-
kluczenie komunikacyjne.  
Z tego rodzaju transportu w 
Legionowie mogą bez ograni-
czeń korzystać wszyscy od ma-
łych dzieci do emerytów. Wy-
starczy spojrzeć jak autobusy 
wypełniają się pasażerami na 
każdym ze swoich kursów.  
W sytuacji, gdy na terenie Pol-
ski ten problem przybiera na 
sile, zwłaszcza przez likwidację 
słynnych PKS-ów, inni mogą 
wzorować się na funkcjonują- 
 

cych w Legionowie rozwiąza-
niach. 

PARKUJ I JEDŹ
Uzupełnieniem szeregu 

funkcji komunikacyjnych 
są powstałe w okolicy dwor-
ca parkingi wielopoziomowe 
oraz ulica Szwajcarska, która 
stanowi dopełnienie tego pro-
jektu. Służą nie tylko miesz-
kańcom Legionowa, ale i oko-
licznych miejscowości, którzy 
korzystają z naszych rozwią-
zań komunikacyjnych. Do 30 
września 2018 roku z samego 
budynku dworca (nie wlicza-
jąc parkingów) skorzystało  
2 050 046 osób. Dane pocho-
dzą z urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych na budynku 
dworca. 

POCIĄG DO… KULTURY
Jednak legionowski dwo-

rzec to miejsce niezwykłe nie 
pełni jedynie roli komunika-
cyjnej. Na jego I i II piętrze 
zagościła Miejska Biblioteka 
Publiczna, która dziś, już chy-
ba wszystkim kojarzy się bar-
dziej z Poczytalnią i Multime-
dialną Strefą Pasażera. Dzięki 
większej ilości miejsca, księ-
gozbiór może zaspokoić głód 
praktycznie każdego bibliofila. 
Zmiana lokalizacji biblioteki  
i komfortowe warunki dla 
dzieci i dorosłych od począt-
ku wpłynęła na zwiększenie 
się liczby czytelników i wypo-
życzeń co przyniosło prawie 
100% ich wzrost.

Wspominając o Centrum 
Komunikacyjnym warto za-
znaczyć, że powstał on dzięki 
działaniom w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współpracy: całkowita war-
tość projektu to 53 844 853 zł, 
a dofinansowanie ze środków 
SPPW - 36 760 616, 73 zł.

red.

Centrum Komunikacyjne 
to nie tylko dworczec z częścią 
handlową, ale przede wszystkim 
multimedialna, nowoczesna bi-
blioteka, zlokalizowana w sa-
mym sercu miasta. Po otwarciu 
do Poczytalni zapisało się oko-
ło 3 tys. mieszkańców Piasków 
i Bukowca. Liczba aktywnych 
czytelników wzrosła z 5100  
w 2015 roku do 11,5 tysiąca.

Legionowską bibliotekę od-
wiedza rocznie ponad 100 tys. 
osób. Ale to nie wszystko. Dzieje 
się tutaj dużo w sferze kultury. 
5-8 imprez w miesiącu, na któ-
rych bywa od 100 do 150 osób 
to kolejne 12 tysięcy ludzi rocz-
nie. Należy też wspomnieć o 2-3 
tysiącach uczniów przychodzą-
cych na tematyczne i zapoznaw-
cze lekcje biblioteczne. - Ten, 
kto mówi, że w Centrum Komu-
nikacyjnym w Legionowie hula 
tylko wiatr, po prostu mija się  
z prawdą – mówi dyrektor To-
masz Talarski.

Pomysł na bibliotekę na 
dworcu nie jest nowy. Właśnie 
na stacji zlokalizowana jest bi-
blioteka w Rumi. 

– Dla wielu osób, często 
zmęczonych po pracy, dodat-
kowy spacer do biblioteki bywa 
wyzwaniem ponad siły. Kiedy 
można to zrobić po drodze, jest 
idealnie. Nawet specjaliści z 
Biblioteki Narodowej byli zdu-

mieni, że przeniesienie naszej 
placówki w ruchliwe miejsce 
spowodowało aż taki wzrost za-
interesowania jej ofertą – mówi 
dyrektor Talarski.

Legionowska Poczytalnia to 
nie tylko biblioteka. To nowocze-
sne centrum kultury, w którym 
wiele się dzieje – koncerty, wy-
stawy, spotkania, a nawet pokaz 
mody.

Czytelnictwo to oczywiście 
priorytet. W 2017 roku z usług 
bibliotecznych skorzystało przy-
najmniej raz aż 11 578 osób, a od 
otwarcia Poczytalni - 15 452 oso-
by. To o 4 239 czytelników wię-
cej niż w 2016 roku i 6 560 niż 
w roku 2015, w starej siedzibie 
przy ul. Broniewskiego. Ponad 
czterokrotnie wzrosła również 
liczba odwiedzin z 24 747 do 93 
876! Natomiast liczba wypoży-
czeń blisko dwukrotnie. 

Warto również zwrócić uwa-
gę na statystyki nowych użyt-
kowników. Ze względu na dogod-
ną lokalizację (centrum miasta, 
dworzec kolejowy, sąsiedztwo 
osiedla „Piaski”) ich liczba stale 
rośnie. W 2017 roku było ich 2652 
(od otwarcia Poczytalni - 3975). 

Łącznie we wszystkich dzia-
łaniach prowadzonych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Legionowie w roku 2017 wzięło 
udział blisko 20 200 osób.

red.
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Basen dla legionowian
Otwarcie basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 zaplanowano na 27 października. Bez wyborczych emocji, spokoj-
nie mieszkańcy miasta i uczniowie legionowskich szkół rozpoczną korzystanie z tego rekreacyjnego kompleksu.

– Cieszę się też z tego, że 
tę inwestycję udało się bardzo 
tanio zrealizować – powiedział 
prezydent Roman Smogorzewski. 
Na budowę basenu gmina otrzy-
mała dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 3,5 miliona 
złotych. – Cieszę się też, że uda-
ło się osiągnąć kompromis mię-
dzy marzeniami o gigantycznym 
aquaparku, który niestety parę 
miast już przytopił, a pomiędzy 
zadaniami gminy, jakimi niewąt-
pliwie jest ta inwestycja. To jest 
basen przyszkolny, który oczywi-

ście ma bardzo fajną cześć rekre-
acyjną, tak żeby po godzinach 
pracy szkoły i w weekendy mógł 
służyć wszystkim mieszkańcom. 
Myślę, że to jest basen skrojo-
ny na miarę naszych możliwości  
i potrzeb – dodał prezydent.

Oprócz basenu pływackiego 
o wymiarach 16,5 na 25 metrów  
i z siedmioma torami, znajdzie 
się tam jeszcze basen rekreacyj-
ny o wymiarach 11 na 22 metry, 
brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia 
- rura, sauna, jacuzzi, leżanki z 

masażem, masaż ścienny oraz 
masaż stóp i karku. Przyszły za-
rządca tego obiektu – KZB Legio-
nowo zatrudnił już kierownika 
basenu, zrobił też przetargi na 
jego obsługę, czyli ratowników 
i instruktorów oraz negocjuje w 
sprawie kart sportowych – infor-
muje Irena Bogucka, prezes KZB 
Legionowo. Na stronie KZB moż-
na przeczytać o planowanych 
kursach pływania, hydroareobiku 
i karnetach ma pływalnię.

red.

Przebudowa ul. Zegrzyń-
skiej na legionowskim odcin-
ku jest ważną inwestycją dla 
miasta. Walka, która trwa-
ła od kilku lat zakończyła 
się sukcesem – inwestycja 

wkrótce ruszy. W minionych 
latach prezydent Roman 
Smogorzewski, radni i miesz-
kańcy uporczywie domagali 
się remontu, by pozbyć się 
uciążliwego dla mieszkańców 
zwężenia. 

Prezydent Roman Smo-
gorzewski i pracownicy Wy-
działu Inwestycji spotykali 
się z przedstawicielami firmy 
Skanska, generalnego wyko-
nawcy tej inwestycji. – Przed-
stawiciele Skanska poprosili 
o wsparcie w uzgodnieniach 
dokumentacji branżowych 
ze spółkami miejskimi PEC  
i PWK, oznajmili, że są na eta-
pie składania dokumentacji 
koniecznej do otrzymania od 
Wojewody Mazowieckiego za-
miennego zezwolenia na re-

alizację inwestycji drogowej, 
związanego z infrastrukturą 
podziemną – mówi prezy-
dent. Jednak jak informowa-
ła przedstawicielka GDDKiA 
Małgorzata Tarnowska, GDD-
KiA nie otrzymała dotąd 
środków finansowych na 
obiecaną w styczniu br. przez 
ministra Mariusza Błaszczaka 
kładkę dla pieszych. Zamiast 
tego będzie tam pzrejście 
dla pieszych z sygnalizacją.
Pierwsze prace przy przebu-
dowie ul. Zegrzyńskiej roz-
poczną się w tym roku na 
wysokości CSP oraz w okoli-
cy wiaduktu. Jak zapewniają 
przedstawiciele wykonawcy, 
inwestycja będzie realizowa-
na przy utrzymaniu ruchu.

red.

PKP PLK i wiceminister 
infrastruktury wyrazili zgo-
dę na budowę tunelu na 
Bukowcu. Przeprawa będzie 
jedną z trzech realizowanych 
na terenie Legionowa.

Po konsultacjach spo-
łecznych w sprawie budowy 
przepraw w Legionowie, wła-
dze miasta prowadziły dalsze 
rozmowy z koleją. Prezydent 
Roman Smogorzewski spo-
tkał się z wiceministrem in-
frastruktury Andrzejem Bit-
telem i dyrektorem projektu 
w PKP PLK Kazimierzem Pe-
rytem.

– Jest zgoda PKP na budo-
wę małego tunelu na Bukow-

cu. Jednocześnie realizowane 
będą trzy rozwiązania komu-
nikacyjne, oprócz tunelu wy-
budujemy także kładkę dla 
pieszych na Bukowcu i przej-
ście na wysokości ulicy Kra-
sińskiego. Projekty te znajdu-
ją się na liście podstawowej, 

kwalifikując się do dofinanso-
wania – mówi prezydent Ro-
man Smogorzewski. Zgodnie  
z pismem otrzymanym od PKP 
PLK całkowity udział PKP PLK 
w realizacji przedsięwzięć 
ustalony został do kwoty 11 
808 595 zł netto, podczas 
gdy szacunkowy koszt budo-
wy jednej przeprawy to 14-16 
mln zł brutto. Różnicę pokry-
je miasto.

Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez koleja-
rzy, zasady dofinansowania 
są takie same dla wszystkich 
uczestników projektu i na 
tę chwilę nie ma możliwości 
jego zwiększenia.

red.

Po zamknięciu przez PKP 
przejazdu kolejowego łączą-
cego ulice ks. S. Wyszyńskie-
go i Parkową, mieszkańcy tej 
części Legionowa odczuli brak 
wystarczającej infrastruktury 
umożliwiającej pokonywanie 
torów kolejowych. Przejście 
to powstało na wniosek miesz-
kańców Legionowa, w trak-
cie konsultacji społecznych. 
Starostwo Powiatowe wraz  
z Gminą Miejską Legionowo 
wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom zdecydowały się 
na utworzenie w miejscu daw-
nego przejazdu kładki pieszo-
-rowerowej. 

Inwestycję realizowało Staro-
stwo Powiatowe, przy wsparciu 
finansowym Miasta Legionowo, 
inwestycja została oddana do 
użytku 4 lutego 2016 r. i już od 
dwóch lat służy mieszkańcom. 

Pierwsze kroki w celu stwo-
rzenia dogodnego przejścia 
przez tory kolejowe zostały po-
czynione 7 listopada 2014 roku, 

kiedy to zostało podpisane po-
rozumienie o partnerstwie obu 
samorządów, Urzędu Miasta Le-
gionowo oraz Starostwa Powia-
towego, precyzowało ono warun-
ki wspólnej realizacji inwestycji 
oraz udziału w kosztach realiza-
cji projektu pt. „Budowa kładki 
dla pieszo – rowerowej w cią-
gu drogi powiatowej Nr 1818W 
ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego  
w Legionowie wraz z dojazda-
mi”. Po wykonaniu dokumentacji  
w postępowaniu przetargowym 
został wyłoniony wykonawca, 
czyli warszawskie Przedsiębior-
stwo Mostowe MOSTY. Budowę 
rozpoczęto 8 czerwca 2015 roku. 
Pozwolenie na użytkowanie 
otrzymano 29 stycznia. Kładka 
pieszo-rowerowa posiada pochyl-
nie o szerokości 2,7 m i kącie na-
chylenia 5,9 stopnia. Wykonawca 
zapewnia 7 lat gwarancji. Koszt 
budowy wyniósł 3.057.867,93 zł, 
w tym udział Gminy Legionowo 
1,2 mln zł.

red.

Na PKP Legionowo Przysta-
nek powstaje pochylnia, na 
której otwarcie czekają chyba 
wszyscy. 

Inwestycja obejmuje budo-
wę dwóch pochylni po każdej ze 
stron torów. Firma, która zajmuje 
się budową musiała również do-

stosować istniejącą infrastruk-
turę techniczną oraz wykonać 
odwodnienie ul. Kolejowej w re-
jonie przejścia podziemnego. 

Koszt tej inwestycji, to 
2.496.381,19 zł. Firma na wykona-
ne prace daje 7-letnią gwarancję.

red.

Pochylnia, która łączy

Co z przebudową Zegrzyńskiej?

Będzie tunel na Bukowcu
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Chronimy zdrowie
W zakresie ochrony i promocji zdrowia, Gmina Miejska Legionowo realizuje działania obejmujące w szczególności: pro-
mocję zdrowia i profilaktykę, mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, wdrażanie programów zdrowot-
nych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz edukację zdrowotną 
zmierzającą do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia jak również ich skutkami.

Profilaktyka i ochrona zdro-
wia odbywa się przede wszyst-
kim w oparciu o finansowanie 
programów profilaktyki zdro-
wotnej, skierowanych do róż-
nych grup społecznych, biorąc 
pod uwagę najczęściej zgła-
szane ze strony mieszkańców 
potrzeby. Do istotnych działań 
należą współfinansowane przez 
gminę zadań na rzecz chorych 
na cukrzycę, niewidomych i nie-
dowidzących, akcji pozyskiwa-
nia krwi oraz nowych dawców 
krwi i szpiku kostnego oraz 
półkolonii letnich dla dzieci z 
obowiązkowym programem pro-
mocji ruchu, zdrowego żywienia 
i zdrowego stylu życia.

AMBULATORIUM 
I SPRZĘT MEDYCZNY

Z ważnych do wymienia-
nia inicjatyw mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ob-
szarze zdrowia mieszkańców 
Gminy Miejskiej Legionowo, na-
leży wymienić także udzielenie 
Powiatowi Legionowskiemu do-
tacji celowej w wysokości 250 
000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów wyko-
nywania ambulatoryjnych spe-
cjalistycznych świadczeń gwa-
rantowanych opieki zdrowotnej 
w zakresie chirurgii ogólnej 
oraz urazowo-ortopedycznej 
oraz udzielenie Powiatowi No-
wodworskiemu dotacji celowej w 

wysokości 50 000 zł  z przezna-
czeniem na remont oraz zakup 
aparatury i sprzętu medyczne-
go w ramach projektu „Poprawa 
efektywności systemu ratownic-
twa w powiecie nowodworskim 
poprzez rozbudowę i doposaże-
nie SOR Nowodworskiego Cen-
trum Medycznego”. Wspomnieć 
należy o dotacji celowej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej "Legionowo" 
Sp. z o.o. w Legionowie w wyso-
kości 57 358,80 zł z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. 
„Zakup urządzenia do kompresji 
klatki piersiowej na potrzeby 
działań zespołów ratownictwa 
medycznego oraz zakup 5 zau-
tomatyzowanych defibrylatorów 
zewnętrznych i prowadzenie 
szkoleń z ich wykorzystania.

PRZECIWDZIAŁANIE 
UZALEŻNIENIOM

W ramach nałożonych prze-
pisami prawa na gminę zadań, w 
oparciu o współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, poradniami 
terapii uzależnień, placówkami 
oświatowymi oraz instytucjami 
i specjalistami ds. profilaktyki  
i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z uzależnieniami i prze-
ciwdziałaniem przemocy, przez 
ostatnie lata udało się zbudować 
silne fundamenty dla stworzenia 
zintegrowanego systemu zarzą-
dzania profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów uzależnień i pa-
tologii społecznej. Wśród działań 
wymienić należy zorganizowanie 
punktu konsultacyjnego zapew-

niającego pomoc psychoterapeu-
tyczną, psychologiczną i prawną 
oraz wsparcie terapeutyczne (w 
formie spotkań indywidualnych 
i grupowych dla osób uzależnio-
nych od alkoholu i innych środ-
ków psychoaktywnych, ich rodzin 
oraz osób uwikłanych w sytuację 
przemocy w rodzinie), zorganizo-
wanie konsultacji psychologicz-
nych, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, dofinansowanie pro-
gramów terapeutycznych, zajęć 
i warsztatów, świetlic środowi-
skowych, zajęć pozalekcyjnych, 
a także organizację wypoczynku 
letniego w formie kolonii profi-
laktycznych dla dzieci i młodzie-
ży czy czasu wolnego w czasie 
wakacji i ferii zimowych. 

GMINA DLA SENIORA
Realizacja zadań na rzecz Se-

niorów wynika z przyjętej w 2015 
roku  „Strategii działań miasta 
Legionowo na rzecz seniorów 60+ 
na lata 2015-2020”. Prócz pro-
gramów profilaktyki zdrowotnej 
skierowanych do seniorów, gmina 
co roku podejmuje współpracę z 
największymi organizacjami zrze-
szającymi i reprezentującymi oso-
by w wieku senioralnym, przede 
wszystkim w zakresie poszerza-
nia oferty działań o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym i tu-
rystycznym dla osób starszych 
chcących pozostać aktywnymi  
i sprawnymi fizycznie i intelek-

tualnie. Do najistotniejszych 
projektów należy zaliczyć współ-
finansowanie zajęć w ramach 
Legionowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz współfinan-
sowanie Legionowskich Seniora-
liów. Od kilku lat gmina uczest-
niczy także w projekcie „Koperta 
Życia”, w ramach których senio-
rzy otrzymają specjalne karty, w 
których zamieszczą informacje 
dotyczące swoich chorób, uczuleń 
i grupy krwi. Później umieszczą je 
w lodówce, co w razie wypadku 
lub nagłej choroby ma uratować 
im życie. NGO i gmina

Z punktu widzenia naszej spo-
łeczności, należy także zwrócić 
uwagę na wzrost zaangażowania i 
znaczenia sektora pozarządowego 
na terenie gminy. Zadania z wy-
żej wymienionych obszarów reali-
zowane przez podmioty prywat-
ne (przede wszystkim podmioty 
lecznicze realizujące programy 
profilaktyki zdrowotnej), ale tak-
że przy współpracy z szeroko po-
jętymi organizacjami pozarządo-
wymi. We wszystkich obszarach, 
rok do roku, odnotować można 
wzrost nakładów finansowych 
(w formie przyznanych dotacji), 
jakie Gmina Miejska Legionowo 
ponosiła w związku z realizacją 
zleconych zadań, a także wzrost 
wartości i liczbę projektów reali-
zowanych przy współpracy z tzw. 
trzecim sektorem.

red.

Programy profilaktyki zdrowotnej oraz projekty realizowane przez Wydział Zdrowia 
Publicznego i Spraw Społecznych:

- program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów 
Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus, 

- rehabilitacja niemowląt – wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia,

- przesiewowe badania dzieci w zakresie integracji sensorycznej (SI),
- upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy  w ratowaniu życia,
- konsultacje rehabilitacyjne dla mieszkanek z terenu Gminy Miejskiej Legionowo po 

przebytych nowotworach piersi, 
- program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka,
- koordynacja i promocja badań mammograficznych dla mieszkanek w wieku 50-69 

refundowanych przez NFZ, które w ostatnich 2 latach nie wykonywały badań mam-
mograficznych,

- współorganizacja i koordynacja pikniku edukacyjnego „Piłeś Nie Jedź. Bezpieczna 
Podróż”,

- we współpracy z Fundacją Emanio Arcus wydano Poradniki, „Mama bez nałogów”, 
„Nie przepij swojego życia – jest tylko jedno”, „Poradnik dla niepełnosprawnego”, 
„Lepsze Jutro – przyszłość osób niepełnosprawnych”, Poradnik „Wróżka Okruszka 
opowiada o...NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” we współpracy z Fundacją Gwiazdka oraz sfinan-
sowano i wydano "Informator o usługach medycznych" na terenie Gminy Miejskiej 

Legionowo,
- zorganizowano akcję "Świąteczna Zbiórka Żywności" na terenie Gminy Miejskiej Le-

gionowo,
- współorganizacja przy Pierwszej Legionowskiej Nocy Kabaretowej, która miała miej-

sce w dniu 16 września. Osoby niepełnosprawne otrzymały 100 bezpłatnych wejściówek 
a wśród nich wózkowicze z terenu dwóch powiatów legionowskiego i nowodworskiego 
otrzymały bezpłatne wejściówki, 

- współorganizacja i koordynacja 5. Biegu Zająca Dla Osób Niepełnosprawnych,
- koordynacja Piknik – Nasze Pszczoły, który odbywa się w dniu 29 września na 

terenie pasieki Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły. Stowa-
rzyszenie prowadzi również pasiekę na dachu Urzędu Miasta Legionowo,

- koordynacja działań „Nordic Walking” w Parku za Ratuszem z Mistrzem Polski 
nordic walking panem Krzysztofem Człapskim i Ewą Milner-Kochańską,

- organizacja zbiórki darów dla pogorzelców będących mieszkańcami Miasta Legionowo,
- obsługa wniosków o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do korzystania 

 ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- kontynuacja akcji „Koperta Życia” dla seniorów 60 plus Gminy Miejskiej Legionowo, za-

wierającą materiały informacyjne na temat stanu zdrowia pacjenta, które są przeznaczoną 
dla ratowników medycznych i lekarzy pomocy doraźnej,

- kontynuacja akcji „karta ICE” informującą o danych kontaktowych osoby, którą 
należy zawiadomić w sytuacji zagrożenia życia.

Programy profilaktyki zdrowotnej w mieście

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO 
I SPRAW SPOŁECZNYCH

kontakt:
Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, pok. nr 4.25, 4.26, 4.27
tel.: /22/ 766 40 90, /22/ 766 40 91
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301 wymienionych pieców
Stan jakości powietrza w ostatnich latach stał się dużym wyzwaniem ze względu na jego znaczne pogorszenie. 
Trend ten jest znany globalnie, jakość powietrza w całej Polsce, jak i Europie oraz reszcie świata stanowi duży 
problem. Miasto Legionowo poważnie traktuje powietrze, dlatego aktywnie działa w ramach swoich granic 
ku poprawie jego jakości.

Akcja wymiany pieców prowa-
dzona jest od listopada 2015. To 
najważniejsze działanie prowadzą-
ce do ograniczenia spalania drew-
na i węgla w sezonie grzewczym 
na terenie Legionowa. Do dnia 
10.10.2018 podpisano 301 umów 
na wymianę ogrzewania na ekolo-
giczne, na kwotę 2 314 028 zł.

Program będzie kontynuowa-
ny w kolejnych latach. Dzięki 
wymianie pieców w ostatnich la-
tach udało się znacznie zmniej-
szyć zanieczyszczenie powietrza 
w Legionowie.

red.

W KOLEJNYCH LATACH WYDATKOWANO NA TEN CEL:
2015: 128 761 zł – 17 umów
2016: 604 696 zł – 79 umów
2017: 765 647 zł – 101 umów
2018: 815 224 zł – 104 umowy (do dnia 10.10.2018 r.)

75 ton azbestu 
Urząd Miasta Legionowo co roku usuwa wyroby zawierają-
ce azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo. W latach 
2015-2018 usunięto z terenu gminy 75 ton wyrobów za-
wierających azbest. Mieszkańcy Legionowa mogą bezpłat-
nie i bezpiecznie pozbyć się z własnych nieruchomości 
wyrobów zawierających azbest. Prace obejmują: demontaż 
płyt azbestowych (np. z dachu) przez profesjonalną firmę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewiezienie 
azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwie-
nia oraz unieszkodliwienie azbestu.

Edukacja ekologiczna
Prowadzone są wszechstronne działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży dotyczące zasad 
segregowania odpadów oraz szkodliwości spalania odpadów w piecach. Od 2016 r. we wszystkich 
legionowskich gimnazjach  przeprowadzane zajęcia dydaktyczne dotyczące zanieczyszczenia 
powietrza i sposobów poprawy jego jakości. W 2018 r. lekcje te odbywają się także w ostatnich 
klasach szkół podstawowych i obejmują również zasady segregowania odpadów. Wszyscy właści-
ciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy domów wielorodzinnych otrzymują materiały infor-
macyjne dotyczące segregacji odpadów stałych, szkodliwości ogrzewania domów paliwami stałymi 
(drewnem, węglem) oraz o karach za spalanie odpadów, w tym odpadów zielonych.

192 badania termowizyjne
Od 2016 r. wykonywane są na koszt Gminy Legio-
nowo badania termowizyjne domów jednorodzin-
nych  
w Legionowie. Na podstawie raportu z badania 
kamerą termowizyjną mieszkańcy mogą ocenić 
istniejący stan ocieplenia budynku i zaplanować 
ich termomodernizację, dzięki czemu zmniej-
szy się zużycie energii na ogrzewanie i poprawi 
jakość powietrza. W latach 2016-2018 wykonano 
192 badania.

Pasieka na dachu urzędu
W 2017 roku złożono na dachu budyn-
ku urzędu pasiekę składająca się 5 uli. 
Dzięki zamontowanym kamerom można 
na bieżąco monitorować. Pozyskany miód 
rozdawany jest mieszkańcom  podczas 
pikników miejskich.

1200 
kompostowników
Kontynuacja akcji „Po prostu kom-
postuj”. W ciągu ostatnich 4 lat 
użyczono mieszkańcom Legionowa 
350 kompostowników, a łącznie już 
ponad 1200. Dzięki temu zmniejszyła 
się ilość odbieranych odpadów zielo-
nych oraz ograniczono ich spalanie 
w przydomowych ogrodach (grozi za 
to mandat).

Pomiary zanieczyszczeń powietrza
W Legionowie zainstalowano dwa czujniki zanieczyszczeń 
powietrza. Wyniki na legionowo.pl - podstrona "Nie truj".

Strona internetowa legionowo.pl/pl/nietruj
Zapraszamy do zapoznania się z kampanią informacyjną dotyczącą zanieczyszczeń powietrza „Nie truj daj oddychać”. Wejdź na: www.legionowo.pl/pl/nietruj

Ekopatrol
W 2017 r. powołany został 
Ekopatrol - wspólny patrol 
Straży Miejskiej i pracowni-
ków Referatu Ochrony Śro-
dowiska. Do końca września 
2018 r. przeprowadzono 742 
kontrole nieruchomości na 
terenie Legionowa. Kontroli 
podlegają:
- paleniska – zakaz spalania 
odpadów, jakość opału;
- zbiorniki bezodpływowe – 
kontrolowane są faktury za 

ich regularne opróżnianie;
- składowanie odpadów w 
miejscach do tego nieprze-
znaczonych;
- warunki w jakich trzyma-
ne są zwierzęta.

Podczas kontroli mieszkań-
cy otrzymują aktualne in-
formacje o obowiązujących 
przepisach i możliwości 
uzyskania wsparcia (przyłą-
cze kanalizacyjne, wymiana 
pieca, termomodernizacja 
itp.).

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

kontakt:

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
pokój 3.15 oraz 3.14 – piętro 2
tel.: /22/ 766 40 66, /22/ 766 50 65
e-mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl 

Marcin Galoch - Pełnomocnik prezydenta ds. jako-
ści powietrza i gospodarki niskoemisyjnej 
e-mail: marcin.galoch@um.legionowo.pl 
Facebook: #nietrujdajoddychac
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Zdrowo i bezpiecznie
Ostatnie 4 lata to był bardzo dobry okres dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo”. Przez 
ten okres spółka wybudowała ponad 11 kilometrów sieci wodociągowej oraz ponad 5 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 
a ok. 3000 Mieszkańców Legionowa zostało przyłączonych do miejskiego systemu wodociągu i kanalizacji. W minio-
nych latach przedsiębiorstwo bardzo mocno inwestowało w infrastrukturę, co przełożyło się na wyższy poziom bez-
pieczeństwa i gwarancji nieprzerwanych dostaw wody, a przez to codzienny komfort życia Mieszkańców.

Wszystkie stacje uzdatniania 
wody oraz strategiczne przepom-
pownie – „Centralna” i „Wojskowa” 
- zostały zaopatrzone w agregaty 
prądotwórcze, które zapewniają 
awaryjne zasilanie w przypadku 
przerw w dostawie energii elek-
trycznej. W 2017 r. zrealizowano 
ostatni etap połączenia wszyst-
kich stacji uzdatniania wody w 
jeden wspólny układ pierścienio-
wy. W przypadku awarii jednego z 
obiektów istnieje możliwość zasi-
lenia jego obszaru z pozostałych 
stacji wodociągowych. Powyż-
sze inwestycje zapewniają stałe 
i nieprzerwane zaopatrywanie 
Mieszkańców w wodę pitną oraz 
odprowadzanie ścieków w sposób 
ciągły i niezawodny.

MODERNIZACJA SUW
Flagowy obiekt PWK, Stacja 

Uzdatniania Wody „Jagiellońska”, 
przeszedł gruntowną moderniza-
cję, obejmującą m.in. roboty bu-
dowlane w hali aeratorów wraz z 
montażem nowych urządzeń do 
napowietrzania wody oraz w hali 
filtrów wraz z montażem nowych 
zbiorników do uzdatniania wody. 
Urządzenia te wraz z nowo wybu-
dowanym kolejnym zbiornikiem 
wody czystej są zabezpieczeniem 
dla miasta Legionowa w okresie 
wzmożonego zapotrzebowania, w 

tym świąt oraz letnich upałów. Na 
wykonanie tego przedsięwzięcia 
spółka uzyskała pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w kwocie 4 300 
000,00 zł z możliwością jej umo-
rzenia w wysokości 15%. 

NOWOCZESNY SYSTEM 
SANITARNY

W ostatnich latach przed-
siębiorstwo dokonało moderni-
zacji najbardziej strategicznych 
obiektów pompowych tj. prze-
pompowni „Centralnej”, do któ-
rej płyną ścieki z całego miasta 
Legionowa i następnie są prze-

pompowywane do oczyszczalni 
ścieków „Czajka”. Przepompow-
nie „Główna” i „Wojskowa”, któ-
rych zadaniem jest odbiór ście-
ków z poszczególnych rejonów 
Legionowa i przepompowywanie 
ich do pompowni „Centralnej” 
– również poddano gruntownej 
modernizacji i dezodoryzacji. Wy-
mieniono m.in. tłoczne przewody 
kanalizacyjne wraz z armaturą 
zaporową, pompy ściekowe, zde-
montowano hydrauliczne prasy 
skratek i użyto rozdrabniarek 
ścieków, wykonano instalacje 
wentylacji mechanicznej z ukła-
dem dezodoryzacji powietrza 
wywiewanego do otoczenia czy 

rozbudowano rozdzielnie elek-
tryczne i podłączono wszystkie 
instalacje układu technologicz-
nego obiektów do ogólnego 
systemu monitoringu. Przepom-
pownie stały się obiektami no-
woczesnymi, bezobsługowymi 
i nieoddziałowującymi na oto-
czenie. Od lat spółka prowadzi 
intensywne prace czyszczenia, 
monitoringu i doszczelniania ka-
nalizacji sanitarnej. W ostatnich 
4 latach wyczyszczono aż 26 ki-
lometrów sieci, a następnych 17 
kilometrów sieci poddano spraw-
dzeniu.

KOLEJNE DOTACJE
W celu realizacji strategicz-

nych inwestycji kanalizacyjnych 
- „Rozbudowy systemu kanali-
zacji sanitarnej w Legionowie – 
etap V” - wybudowano nowe sieci 
kanalizacyjne w ulicach: Jodłowa, 
Topolowa, Norwida, Sobieskie-
go, Schabowskiego, Kordeckie-
go, Mickiewicza i Sowińskiego o 
łącznej długości ok. 1,5 km. W 
ramach tego projektu niebawem 
zostanie podpisana umowa, dzię-
ki której spółka uzyska dotację 
w kwocie 2,5 mln zł. To kolejne 
inwestycje na mapie Legionowa, 
które co ważne mogą być sfinan-
sowane w dużej części – ok. 70% 
- środków unijnych. 

EDUKACJA NAJMŁODSZYCH
PWK inwestuje i nie tylko 

rozwija infrastrukturę, ale rów-
nież edukuje dzieci i młodzież.  
W ramach prowadzonej Akcji 
Edukacyjnej. Podczas zajęć pro-
wadzonych w Stacji Uzdatniania 
Wody „Jagiellońska” najmłodsi 
Mieszkańcy Miasta mają możli-
wość zapoznania się z codzienną 
działalnością przedsiębiorstwa 
oraz poszerzyć wiedzę w zakresie 
właściwości fizyczno – chemicz-
nych wody. W trakcie przeprowa-
dzanych pod okiem specjalistów 
wodnych eksperymentów i do-
świadczeń dzieci dowiadują się 
wielu ciekawych informacji. Każ-
dego roku w Akcji Edukacyjnej 
bierze udział kilkaset dzieci. 

ZDROWA WODA DLA UCZNIA
W ostatnich 4 latach w legio-

nowskich szkołach PWK zainsta-
lowało  26 poidełek szkolnych 
– źródełek wody pitnej, gdzie 
uczniowie mogą spożywać dobrą, 
zdrową i bogatą w minerały wodę, 
zamiast słodkich, gazowanych 
napojów. Poidełka dostępne są 
również dla wszystkich Mieszkań-
ców miasta i rozlokowane zostały 
w różnych punktach Legionowa, 
co szczególnie w letnie upały 
jest bardzo cenne.

red.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Legionowie od ponad 10 lat 
pozyskuje środki zewnętrzne z 
różnych źródeł, w tym z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go, aby móc efektywnej poma-
gać bezrobotnym mieszkańcom 
Legionowa powrócić na rynek 
pracy, a także odzyskać wiarę 
we własne siły, rozwiązać ży-
ciowe problemy, które często są 
powodem bierności zawodowej 
oraz problemów całych rodzin. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej opslegio-
nowo.pl i zapoznania się z profi-
lem działalności instytucji.

Wśród wielu działań ośro-
dek zajmuje się specjalnymi 
projektami, na które pozysku-
je zewnętrzne dotacje. I tak na 
przykład w latach 2008-2014 re-
alizował projekt unijny „Aktyw-
ność drogą do sukcesu”. Głównym 
celem projektu było zwiększenie 
aktywności społecznej i zawo-

dowej osób w wieku aktywności 
zawodowej, pozostających poza 
rynkiem pracy, korzystających 
z systemu pomocy społecznej. 
Prócz kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, które umożliwiały 
im powrót do pracy zawodowej 
uczestnicy programu otrzymy-
wali pomoc psychologa, terapeu-
ty, prawnika, możliwość uczest-
nictwa w warsztatach i kursach. 
Ośrodek podejmował też profi-
laktyczne działania przeciwdzia-
łające negatywnym zjawiskom 
dotyczących dzieci (narkomania, 
nikotynizm, alkoholizm, prze-
moc rówieśnicza). Łącznie na re-
alizację projektu OPS pozyskało 
dofinansowanie ze środków do-
tacji rozwojowej w wysokości 1 
620 560,76 zł (89,5%). 

MOŻE NA KURS?
Warto wspomnieć o kolejnym 

projekcie unijnym - „Złap swój 
sukces!” realizowanym w okresie 
od 2011 do 2013 roku. Wartość 

dofinansowania ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego to kwota 1 689 943, 61 zł. 
Wsparcie otrzymały 333 osoby. 
W ramach projektu, prócz wspar-
cia aktywizującego, dodatkowo 
finansowano prawo jazdy kat. B 
oraz kurs języka angielskiego. 

JAK POMÓC BEZROBOTNYM?
Ośrodek w okresie 2013-2014 

realizował pilotaż Model Lokalnej 
Współpracy w ramach projektu 
„Kompleksowe formy reintegra-
cji społeczno-zawodowej w śro-
dowisku lokalnym”. Projekt jest 
wdrażany przez Centrum Rozwo-
ju Zasobów Ludzkich. W ramach 
projektu został podpisany PAKT 
na rzecz modelu lokalnej współ-
pracy między instytucjami i or-
ganizacjami pozarządowymi w 
celu rozwoju usług reintegracji 
społeczno-zawodowej. W ramach 
projektu „Legionowskie Centrum 
Integracji Społecznej” wraz z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Le-

gionowie oraz Stowarzyszeniem 
Potrzebującym Nadzieja OPS po-
wołał do życia podmiot ekono-
mii społecznej, nasze pierwsze 
Powiatowe Centrum Integracji 
Społecznej w Legionowie. 

AKTYWNY SENIOR
Natomiast w ramach Projek-

tu „Legionowskie Centrum Wo-
lontariatu Seniorów i Seniorek”, 
którego Ośrodek był Partnerem, 
oferowano grupy wsparcia oraz 
grupy samopomocy dla senio-
rów i seniorek biorących udział 
w projekcie. Organizowano tak-
że usługi wolontarystyczne na-
szych Wolontariuszy i Wolon-
tariuszek wśród mieszkańców 
Legionowa. W latach 2017-2018 
ośrodek realizował projekt „Ak-
tywność to droga do samodziel-
ności”. Na jego realizację uzy-
skał dotację unijną w wysokości 
254 781,25 zł. 

WESPRZEĆ RODZINY

Aktualnie od 2 lipca 2018 r. 
OPS pracuje nad projektem „Sil-
na Rodzina – samodzielność, 
niezależność, aktywność” dla 
80 rodzin z dziećmi. W ramach 
projektu zostanie powołana w 
struktury Ośrodka „Akademia 
Rodziny”, gdzie potrzebujący 
znajdą wsparcie psychologiczne, 
pedagogiczne, prawne, mediacje 
dla rodzin, edukację finansową 
dla dorosłych i dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat oraz 16-25 lat, a także 
doradztwo zawodowe i pośred-
nictwo pracy. Partnerami Projek-
tu jest Powiatowy Urząd Pracy 
i Powiatowa Izba Gospodarcza. 
OPS będzie organizował spotka-
nia bezrobotnych mieszkańców 
Legionowa z przedsiębiorcami 
zrzeszonymi w PIG. Na realizację 
projektu pozyskano dotację w 
wysokości 663 995,21 zł z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

red.

Troszczyć się o uboższych
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Pracownie terminalowe 
charakteryzują się energo-
oszczędnością, niewielkimi 
gabarytami, łatwym zarzą-
dzaniem dla osób, które nie 
są informatykami. Zainsta-
lowana aplikacja umożliwia 
nauczycielom prowadzenie 
zdalnie lekcji z komputera 
nauczyciela na terminalach 
uczniowskich poprzez roz-
syłanie, zbieranie spraw-
dzianów, ankiet, prac edu-
kacyjnych, prezentacje oraz 
pełną kontrolę wszystkich 
wykonywanych prac: zdal-
ne blokowanie ekranów lub 

wybranych aplikacji, ogra-
niczanie dostępu do sieci 
internet, podglądanie ekra-
nów uczniowskich i przej-
mowanie nad nim kontroli. 
Uczniowie korzystają z in-
ternetu, gromadzą materia-
ły, tworzą prezentacje lub 
uczą się programować. Dzię-
ki zastosowaniu terminali 
pracownia jest bardziej eko-
nomiczna; nie tylko w zaku-
pie, ale także w eksploatacji 
– niskie zużycie energii. 

Wdrożono również doty-
kowe 65 calowe monitory 
multimedialne. 

Monitor multimedialny 
zastępuje projektor, tabli-
cę interaktywną i kompu-
ter. Monitor multimedialny 
posiada własny komputer 
z systemem Windows, któ-
ry można wykorzystać na 
wiele sposobów do urozma-
icenia prowadzenia lekcji. 
Łącznie wszystkie jednostki 
za przekazane środki finan-
sowe zakupiły 27 takich mo-
nitorów za kwotę ponad 200 
000,00 zł.

red.

Nowoczesny nauczyciel

Rewolucja w szkołach
Po ponad trzech latach od wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej szkół i przedszkoli na terenie Legio-
nowa nadszedł moment na podsumowanie i zapoznanie z efektami programu mieszkańców.

Powołany Zarządzeniem Pre-
zydenta zespół swoje działania 
rozpoczął w styczniu 2015 r. od 
przeprowadzenia szczegółowego 
audytu we wszystkich 17 jed-
nostkach oświatowych podle-
głych Urzędowi Miasta. Miał on 
na celu zbadanie nie tylko ilości 
sprzętu jaki pozostaje w dyspo-
zycji placówek ale również jego 
jakości a także kosztów eksplo-
atacji.

NADĄŻYĆ ZA POSTĘPEM
Obraz, który wyłonił się po 

przeprowadzeniu audytu nie po-
zostawiał złudzeń, że reforma 
gałęzi IT w szkołach jest ko-
nieczna. Mimo ogromnych starań 
Dyrektorów placówek i nakładów 
pracy jakie wnosili w pozyska-
nie nowoczesnego sprzętu bra-
kowało pewnej spójności, która 
pozwoliłaby na obniżenie kosz-
tów zakupu sprzętu i jego eks-
ploatacji. Działający w pojedynkę 
Dyrektorzy przegrywali walkę o 
lepsze ceny z dostawcami usług i 
sprzętu. Brakowało wyspecjalizo-
wanych w zakresie IT fachowców, 

którzy przewidywaliby potrzeby 
i rozwój placówek, a także za-
dbali o  zakup sprzętu nie tyl-
ko na wysokim poziomie pod 
względem jakości ale również 
pod względem ekonomicznym. 
Większość drukarek znajdują-
cych się w szkołach i przedszko-
lach generowały koszty wydruku 
od kilkunastu do kilkudziesięciu 
razy droższe niż przy zastoso-
waniu bardziej ekonomicznych 

urządzeń. Przestarzałe technolo-
gicznie komputery i laptopy, na 
których legionowscy uczniowie 
pracowali nie pozwalały na wkro-
czenie edukacji na poziom jaki 
oferują współczesne technologie 
na miarę XXI w. 

„SZKOLNE” WYZWANIE
Doświadczony od wielu lat 

pracy w sektorze administracji 
publicznej zespół zakasał rękawy 

i zabrał się do pracy. Cały projekt 
opierał się przede wszystkim na 
scentralizowaniu obsługi infor-
matycznej oraz zakupu sprzętu 
komputerowego. W ramach pro-
jektu wykonano modernizację 
całej infrastruktury zarówno 
wewnętrznej sieci komputero-
wej, jak i zewnętrznej poprzez 
położenie nowoczesnej sieci 
światłowodowej, która połączyła 
wszystkie jednostki oświatowe z 
Urzędem. W ramach przetargów 
systematycznie dokonywano za-
kupów nowych komputerów, lap-
topów, drukarek, pracowni termi-
nalowych dla uczniów. Wspólne 
przetargi umożliwiły zmniejsze-
nie cen zakupu i  wygenerowa-
nie dużych oszczędności, które 
zostały przeznaczone na zakup 
nowoczesnego sprzętu. 

SZYBKI INTERNET 
DLA UCZNIA

Podłączenie jednostek oświa-
towych do sieci światłowodowej 
sprawiło, że o kilka lat Legiono-
wo wyprzedziło założenia ustawy 
z 27 października 2017 r. o Ogól-

nopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
za realizację której odpowiada 
Ministerstwo Cyfryzacji wspól-
nie z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, udowadniając tym 
samym, że samorząd w ramach 
swoich kompetencji i przy do-
brym wykorzystaniu zasobów 
nie tylko finansowych, ale rów-
nież ludzkich jest w stanie dużo 
sprawniej wprowadzić edukację 
w XXI w. Dlatego w Legionowie 
już dziś, nie tylko szkoły ale 
również przedszkola korzystają 
z szybkiego łącza internetowego 
i nowoczesnego sprzętu kompu-
terowego. Obecnie wykluczenie 
technologiczne zamyka przed 
uczniami i nauczycielami dostęp 
do nowoczesnych metod naucza-
nia. Zdając sobie sprawę, że sze-
roko rozumiana gałąź IT jest już 
nieodzownym elementem nie-
mal wszystkich dziedzin życia, 
projekt ma w założeniu pomóc 
otworzyć nowe możliwości w za-
kresie edukacji przed legionow-
skimi uczniami i jak na razie z 
powodzeniem się to udaje.

red.

Szybko i… tanio

Miejska sieć komputerowa 
łączącą wszystkie jednostki 
oświatowe z urzędem. Położone 
światłowody obecnie pracują z 
prędkością 1 Gbps, z możliwo-
ścią podniesienia prędkości do 
10 Gbps. Wszystkie kompute-
ry pracują w miejskiej sieci, co 
znacznie usprawnia zarządzanie 
i administrację. Przy zastosowa-
niu specjalistycznych systemów 
można sprawnie aktualizować 
oprogramowanie, zabezpieczać 
dane, współużytkować serwery. 
Stworzenie sieci umożliwia ła-
twiejsze wdrażanie oprogramo-
wania, ale także duże oszczęd-
ności związane z przetargami, 
obsługą i konserwacją sprzętu. 
Zyskuje nie tylko uczeń, ale tak-
że budżet gminy.

red.

Nowoczesne pracownie 
komputerowe

Jest to 9 pracowni kompute-
rowych, w tym 7 nowych pracow-
ni w technologii terminalowej 
wraz z aplikacją do prowadzenia 
lekcji przez nauczycieli oraz 2 
nowych pracowni z komputerami 
stacjonarnymi. Wraz z pracow-
niami zostały zakupione nowo-
czesne mikroskopy, które rozsze-
rzają możliwość dydaktycznego 
ich wykorzystania. W kolejnych 
5 pracowniach wymieniono sta-
re komputery niespełniające 
obecnych potrzeb edukacyjnych 
na nowoczesne komputery sta-
cjonarne. W sumie wymieniono 
około 600 komputerów.

red.

REFERAT INFORMATYKI
kontakt:

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
pok. nr 4.29, 4.30 – piętro 3 

tel.: /22/ 766 40 33, /22/ 766 40 94

2017-2018: 
100 nowych stacjonarnych zestawów komputerowych 
oraz 27 komputerów - 220 000, 00 zł.
44 komputerów przenośnych - 70 000,00 zł. W bieżą-
cym roku planowany jest zakup kolejnych 20 sztuk. 
Drukarki laserowe - 24 000,00 zł.
Sprzęt serwerowy - 45 000,00 zł.

Niektóre wydatki na sprzęt komputerowy dla legionowskich szkół

44 stacjonarne zestawy komputerowe oraz 15 kompute-
rów przenośnych - 110 000,00 zł
11 drukarek laserowych - 30 000,00 zł.
Marzec 2016 r.: 73 stacjonarne zestawy komputerowe 
+ 5 laptopów – 145 000 zł
Kwiecień 2015 r.: 20 stacjonarnych zestawów kompute-
rowych + 5 laptopów – 54 000 zł

Paźdz. 2015 r.: 2 pracownie terminalowe – 134 000 zł
Kwiecień 2015 r.: 2 pracownie terminalowe – 123 000 zł
Grudzień 2015 r.: 10 drukarek, 5 laptopów, 3 skanery 
– 31 000 zł
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TAK SIĘ ZMIENIŁO LEGIONOWO W CIĄGU
OSTATNICH 16 LAT

*W
YB

RA
NE

 IN
W

ES
TY

CJ
E 

W
 L

AT
AC

H 
20

02
-2

01
8 

R.



Nr 08/2018

TAK SIĘ ZMIENIŁO LEGIONOWO W CIĄGU
OSTATNICH 16 LAT



Nr 08/2018 #pulsMiasta legionowo.pl

Legionowianie się nie nudzą!
Mieszkańcy Legionowa mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej jaką zapewnia Miejski Ośrodek Kultury, 
Muzeum Historyczne oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie. Co roku mieszkańcy Legionowa bawią się 
wspólnie na piknikach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Niektóre akcje wpisują się już w tradycję miasta. 
Organizacją niektórych imprez zajmuje się Referat Kultury i Współpracy. Przedstawiamy kilka z nich, które cieszą 
się największą popularnością wśród młodych ludzi oraz seniorów.

FISH / BEEF / PORK
/ TURKEY&GRILL

Ideą przedsięwzięcia jest pro-
pagowanie i pogłębianie wiedzy 
o zdrowym stylu życia. Impreza 
ta jest wspaniałą okazją do in-
tegracji społeczeństwa, promocji 
miasta oraz propagowania natu-
ralnej żywności. Natomiast wpro-
wadzenie motywu rywalizacji 
(konkursy kulinarne) zapewnia 
wszystkim uczestnikom imprezy 
wiele radości. 

ROCK&CUD
Od kilku lat na rynku miej-

skim w Rocznicę Cudu nad Wisłą 
organizowany jest event łączą-
cy koncert muzyczny z historią. 
Przez te kilka edycji odbywały 
się prelekcje historyczne, warsz-
taty muralu oraz zloty motocy-
klowe – MotoCud.

AKCJA PORUSZENIE!
 Jest to wydarzenie o charak-

terze sportowym, mającym na 
celu zachęcenie mieszkańców do 
jak największej aktywności. Jest 
też wspaniałą okazją do promo-
cji zdrowego trybu życia oraz 
sportu powszechnego. Jest to 
akcja promująca markę naszego 
miasta, opartą na wartościach: 
aktywność, zdrowie, wspólnota. 
Podczas eventu swoją ofertę pre-
zentują kluby sportowe, fitness-
-kluby i przedsiębiorcy mający w 
swoje ofercie jakiekolwiek zaję-
cia sportowe. 

POTAŃCÓWKI MIEJSKIE
Wraz z otwarciem Parku 

Zdrowia zaczęły odbywać się 
w naszym mieście potańcówki. 
Ponieważ pierwotnie park ten 
miał być dedykowany seniorom, 
uroczystość otwarcia skierowana 
była właśnie do nich. W sezonie 
letnim seniorzy chętnie przycho-
dzą tu by tańczyć przy muzyce 
na żywo, spotykać się z przyja-
ciółmi na piknikach. Przez te 4 
lata formuła trochę ewoluowała i 
w niektóre dni odbywają się tu 
też dyskoteki.

 
MUZYKA ŚWIATA

KULTURA.PORUSZA
Park Zdrowia inspirował rów-

nież do organizacji cykl kon-
certów kameralnych. Najpierw 

były to koncerty instrumentalne 
(kwartet fletowy, klarnetowy i 
wokalny oraz duet akordeonowy), 
następnie spektakle muzyno-ta-
neczne, aby w tym roku „zagrało 
słowo” – czyli poezja i teatr. Do 
współpracy zaprosiliśmy Miejski 
Ośrodek Kultury, który wsparł nie 
tylko organizacyjnie, ale również 
zaprezentował swój teatr, a dy-
rektor ośrodka wystąpił z reci-
talem.

Stałymi imprezami/wyda-
rzeniami są również „Orszak III 
Króli”, uroczystości 1 sierpnia i 
11 listopada oraz pikniki sąsiedz-
kie. Te ostatnie organizowane są 
przy udziale radnych i samych 
mieszkańców. Jednoczą społecz-
ności lokalne i cieszą się coraz 
większą popularnością.         red.

REFERAT KULTURY I WSPÓŁPRACY
kontakt:

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 
pok. nr 4.07, 4.11 – piętro 3 

tel.: /22/ 766 40 78, /22/ 766 40 79


