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30 lat samorządności
Legionowa

Rok 2020 to szczególny i wyjątkowy czas dla polskiej samorządności. W tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych do rad gmin, które
odbyły się w 1990 roku.
27 maja 1990 r. to data narodzin samorządów i wolności. Tego dnia
w Legionowie o 32 mandaty radnych ubiegało się aż 118 kandydatów.
To pierwsze w pełni wolne wybory w powojennej historii Polski. W wyborach samorządowych wzięło udział 12 220 spośród 35 211 uprawnionych
do głosowania mieszkańców Legionowa. Frekwencja wynosiła 34,71%.
Tak zaczęła się pierwsza kadencja legionowskiego samorządu, podczas
której stawiano pierwsze kroki ucząc się samodzielności gminy w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków, w oznaczaniu kierunków rozwoju
i tworzeniu warunków życia mieszkańców gminy.
W bieżącym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Globalny problem sprawił, że z wielu planowanych uroczystości, które miały podkreślić znaczenie tego święta, trzeba było zrezygnować. Dla bezpieczeństwa mieszkańców nie ma
organizowanych debat, imprez i pikników. Niemniej
mamy co świętować.
Te 30 lat samorządności to trzy dekady pracy
wielu mieszkańców i samorządowców. To ciągła
lekcja w jaki sposób rozwijać miasto, poprawiać jakość życia legionowian i walka o fundusze unijne,
które przekładają się bezpośrednio na poprawę
standardu życia mieszkańców.
W najbliższych wydaniach informatora będziemy prezentować Państwu wspomnienia z minionych lat, sylwetki osób, które się do rozwoju
miasta przyczyniły i efekty wspólnych wysiłków.
W publikacjach przybliżamy wydarzenia z początku funkcjonowania samorządu i problemy
jakie pojawiały się 30 lat temu. W artykułach wykorzystano materiały z opracowania „20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010” autorstwa
Jolanty Załęcznej oraz Raportu o Stanie Miasta
Legionowa. Zapraszamy do lektury.
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Najlepsi nagrodzeni
Zakończyła się XI edycja Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych
Szeregach. W piątek 19 czerwca miało
miejsce wręczenie nagród laureatom.
Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej ratusza.
Konkurs organizowany jest corocznie przez Muzeum Historyczne
w Legionowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” w Legionowie pod patronatem Prezydenta
Miasta Legionowo, Starosty Powiatu
Legionowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Celem konkursu jest budzenie
zainteresowania młodego pokolenia
historią walki Polaków o niepodległość
podczas II wojny światowej na terenie
powiatu legionowskiego, kształtowanie postaw patriotycznych młodzie-

ży przez poznawanie historii lokalnej
i zachowanie pamięci o bohaterskiej
walce Polaków w czasie II wojny światowej.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie startujący w dwóch
kategoriach: uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nagrodzeni zostali również
uczestnicy dodatkowego zadania plastycznego, które w tej edycji odbyło
się pod hasłem „Poznaję miejsca pamięci...”. Nagrody zostały ufundowane
przez Prezydenta Miasta Legionowo,
Starostę Powiatu Legionowskiego,
Stowarzyszenie Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” oraz
Muzeum Historyczne w Legionowie.
Organizatorzy pragną podziękować partnerom za pomoc w realizacji
konkursu oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

Nabory wniosków w LGDZZ
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14:00 będzie prowadzony nabór wniosków
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na
lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński:
www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny
Biura LGDZZ.
Więcej informacji na stronie www.lgdzz.pl

Bezpłatna pomoc prawna
Głosowanie odbędzie się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00. Aby odnaleźć
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zapraszamy na stronę www.legionowo.pl,
gdzie można skorzystać z wyszukiwarki.
Wystarczy kliknąć na literę, od której zaczyna się nazwa ulicy, wybrać ulicę i numer
domu z listy i po kolejnym kliknięciu pojawi się na ekranie adres siedziby komisji oraz
dodatkowe informacje, takie jak godziny otwarcia lokali wyborczych.

Nieodpłatne porady prawne
są ponownie udzielane w formie
stacjonarnej w Urzędzie Miasta
Legionowo.
Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00 i mieścić się będzie na
parterze, w Biurze Obsługi Klienta (w miejscu, gdzie dotychczas

wyrabiane były Karty Legionowianina). Przypominamy, iż z nieodpłatnej porady prawnej będą
mogły skorzystać tylko osoby,
które dokonają wcześniejszego
zapisu. Klienci, którzy na poradę
przyjdą niezapisani, nie zostaną
przyjęci. Zapisu można dokonać
telefonicznie pod numerem telefonu 22 76 40 584.

Kolonie i półkolonie w Legionowie
W ramach wspierania lokalnych
przedsiębiorców podczas pandemii wirusa COVID – 19, zachęcamy
wszystkie organizacje, które będą
organizowały letnie kolonie i półkolonie w 2020 r., do kontaktu i przesłania oferty zajęć na adres e-mail:
kultura@um.legionowo.pl.

Państwa programy kolonijne zamieścimy na naszej stronie
internetowej legionowo.pl. Prosimy, aby w zgłoszeniu znalazła się
nazwa organizacji, adres, numer
telefonu oraz pełna oferta kolonii
lub półkolonii. Mile widziane pliki
graficzne.

facebook
@PulsMiasta
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30 lat samorządności

Czym jest samorząd? Samorząd oznacza niezależną od władzy
państwa wspólnotę osób, która chce decydować o swoich sprawach
w autonomiczny sposób. Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców i podstawa działania państwa. Od jego działania zależy komfort życia mieszkańców, rozwój regionu, inwestycje, edukacja najmłodszych. Gminy troszczą się o najsłabszych
przeznaczając odpowiednie finanse na pomoc społeczną, dbają o kulturę i rozwój
fizyczny lokalnej społeczności oraz o lokalny transport zbiorowy. Prezentujemy
poniżej wspomnienia kolejnych etapów budowania samorządu terytorialnego.
Rok 2020 to wyjątkowy czas dla polskiej samorządności, gdyż świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 27 maja 1990 roku odbyły się demokratyczne wybory w Legionowie. Dzięki nim została wyłoniona Rada Miasta Legionowo oraz Prezydent Miasta
Legionowo. Dla Nas, legionowian to wtedy narodziła się samorządność.
Kadencja 1990–1994
Przewodniczący: Wojciech
Topczewski
Wiceprzewodniczący:
Cezariusz Kalinowski, Zenon Durka,
Anna Fabisiak
Prezydent: Andrzej Kicman
Wiceprezydenci: Wojciech Jeute,
Piotr Fogler, Przemysław Kiełczewski
(od września 1991)
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców. Ślubuję.”
Tymi słowami 6 czerwca 1990 roku
rozpoczęto I sesję nowo wybranej
Rady Miejskiej w Legionowie. Pierwsze
demokratyczne wybory odbyły się 27
maja 1990 roku. W wyborach startowało 118 kandydatów, w 6 okręgach
wyborczych, mandaty zdobyło 32
z różnych ugrupowań politycznych.
W głosowaniu tajnym, przewodniczącym rady został wybrany Wojciech
Topczewski, a wiceprzewodniczącymi
zostali wybrani: Anna Fabisiak, Cezariusz Kalinowski oraz Zenon Durka.
Podczas I sesji Radni wybrali
również nowego prezydenta, którym
w tajnym głosowaniu został wybrany
Andrzej Kicman zdobywając 19 głosów, jego zastępcami wybrani zostali
Wojciech Jeute i Piotr Fogler. Członkami zarządu miasta zostali Zbigniew
Klejment, Jarosław Kalinowski, Wojciech Kawka, Grzegorz Stępień.
Kadencja 1994-1998
Przewodniczący: Kazimierz
Kurnicki (lipiec 1994 – maj 1997),
Tomasz Lipka (maj 1997 – do końca
kadencji)
Wiceprzewodniczący: Jarosław
Kalinowski, Ludwik Kochanowski,
Janusz Pomaski (lipiec 1994 – maj
1997), Beata Nazorek
(maj 1997 – do końca kadencji)
Prezydent: Andrzej Kicman
Wiceprezydenci: Seweryn Kosiorek (lipiec 1994 – maj 1997), Przemysław Kiełczewski, Helena Mikołajczak
(maj 1997 – do końca kadencji),
Ligia Grabowska-Urniaż
(maj 1997 – do końca kadencji)
„Mamy nadzieję, że raport będzie sta-

nowił swoisty przewodnik dla nowo wybranych władz samorządowych miasta,
choć trochę ułatwiając im w pierwszych
miesiącach kadencji poruszanie się po
gęstwinie problemów funkcjonowania
miejskiej aglomeracji.”
Powyższym cytatem posłużyli się
autorzy „Raportu o stanie Miasta Legionowo”, sporządzonego na zakończenie
I kadencji, nad redakcją którego czuwał
Wojciech Jeute (Zasłużony dla Miasta
Legionowo). Termin wyborów wyznaczono na 19 czerwca 1994 roku. O mandaty radnych starało się 210 kandydatów
w 5 okręgach wyborczych, startujących
z 9 różnych list wyborczych. Frekwencja
wyniosła 24,01%. Największym poparciem
cieszyli się kandydaci „Legionowo-Mała
Ojczyzna”, zdobywając łącznie 23,04% oddanych głosów we wszystkich okręgach.
Kadencja 1998-2002
Przewodniczący: Jarosław
Kalinowski (listopad 1998 -maj 2001),
Ludwik Kochanowski (maj 2001 –
czerwiec 2001), Jan Grabiec (czerwiec 2001 – do końca kadencji)
Wiceprzewodniczący: Ryszard
Brański, Ludwik Kochanowski, Marek
Żelazowski
Prezydent: Andrzej Kicman (do
maja 2002), Roman Smogorzewski
(maj 2002 – do końca kadencji)
Wiceprezydenci: Przemysław Kiełczewski (z przerwą
1999-2000), Helena Mikołajczak
(maj 1997 – do końca kadencji), Ligia Grabowska-Urniaż
(maj 1997 – do końca kadencji)
Sytuację, jaka miała miejsce we władzach Legionowa, określono mianem
„przewrotu pałacowego”. Do wyborów
samorządowych startowało coraz więcej
chętnych do zasiadania w Radzie Miasta.
W wyborach 11 października 1998 roku,
wystartowało aż 316 osób z 10 różnych
list, mandaty uzyskało 32, a frekwencja
wyniosła 43,52%. Kadencja władz gminy Legionowo w latach 1998-2002, była
kadencją zmian. Po 12 latach sprawowania funkcji Prezydenta Miasta Andrzej
Kicman został odwołany przez Radę Miejską. Wraz z nim odwołano cały Zarząd.
Nowym prezydentem został dotychczasowy Starosta Powiatu Legionowskiego
Roman Smogorzewski, wiceprezydentem
Sławomir Matusiak. Nowo wybranym Zarządzie znaleźli się Elżbieta Klimaszewska
i Kazimierz Kurnicki. Koniec trzeciej ka-

dencji obfitował w intensywne, społeczne
dyskusje na temat bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Radni tą kadencję podsumowali jako pracowitą, podkreślano: przyśpieszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
budowę stadionu, rozwój oświaty.
Kadencja 2002-2006
Przewodniczący: Kazimierz
Kurnicki (listopad 2002 – wrzesień
2004), Lech Jerzy Hryniszyn (wrzesień 2004 – do końca kadencji)
Wiceprzewodniczący: Sławomir
Matusiak, Tadeusz Szulc
Prezydent: Roman Smogorzewski
Wiceprezydenci: Jan Grabiec
Waldemar Cieplak
27 października 2002 roku, odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory
na wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast. W Legionowie o urząd prezydenta
ubiegało się 9 kandydatów: Roman Smogorzewski, Lech Mojski, Henryk Matuszewski, Wiesław Kwiatkowski, Kazimierz
Kurnicki, Wojciech Janusz Krent, Lech
Jerzy Hryniszyn, Zenon Durka oraz Mariusz Błaszczak.
Z wynikiem 6 838 głosów, prezydentem wybrany został Roman Smogorzewski. IV kadencję można nazwać
kadencją zmian, Roman Smogorzewski
w związku z wyborem na urząd prezydenta, zrzekł się mandatu radnego na
rzecz Dariusza Ejdysa, który zrezygnował z mandatu w związku z prowadzą
przez siebie działalnością, jego miejsce
w radzie objął Kazimierz Zieliński. Podczas pierwszej sesji kadencji 2002–2006,
Jan Grabiec i Waldemar Cieplak zostali
powołani na stanowiska wiceprezydentów, Jana Grabca po zrzeczeniu
się mandatu radnego, miejsce w radzie

przypadło Mirosławowi Pachulskiemu.
Mandat złożyła również wybrana z okręgu nr 3 Elżbieta Klimaszewska, za którą
wszedł Artur Adam Żuchowski. Nie był to
jednak koniec zmian w radzie, po wygaszeniu mandatów Zbigniewa Klejmenta
i Kazimierza Kurnickiego, do rady weszli
Łukasz Broma i Elżbieta Kiełbasińska,
natomiast po rezygnacji Artura Pawłowskiego radną została Alina Gąsiorowska.
Kadencja 2006-2010
Przewodniczący:
Wiesław Karnasiewicz
Wiceprzewodniczący:
Ryszard Brański, Janusz Klejment
Prezydent: Roman Smogorzewski
Wiceprezydenci: Piotr Zadrożny
Lucjan Chrzanowski
I sesję V kadencji rozpoczęto od
zaprzysiężenia ponownie wybranego
na urząd prezydenta Romana Smogorzewskiego, z którym rywalizowało
5 kontrkandydatów. Kadencja 2006
- 2010 była kadencją dynamicznego rozwoju Legionowa, pomimo światowego
kryzysu gospodarczego przeznaczono
64 miliony złotych na inwestycje, zakupy
inwestycyjne i inne wydatki. W trakcie kadencji zmodernizowano 12 ulic, powstało
41 lokali socjalnych, 2 wielofunkcyjne
szkolne obiekty sportowe, 3 nowoczesne
place zabaw, oddano do użytku Centrum
Administracyjno-Informacyjne, rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej, rozbudowano żłobek i przedszkole.
Kadencja 2010-2014
Przewodniczący:
Janusz Klejment
Wiceprzewodniczący:
Ryszard Brański, Mirosław Pachulski
Prezydent: Roman Smogorzewski
Wiceprezydenci: Piotr Zadrożny
Lucjan Chrzanowski
Dzięki współpracy z Radą Miasta
poprzednich kadencji i wspólnej wizji
na rozwój miasta, Roman Smogorzewski, ponownie został wybrany Prezydentem, zdobywając 77,40 % głosów,
zostawiając daleko w tyle swoich
4 kontrkandydatów. Frekwencja wyniosła 47,56 %. Skład Rady kadencji
2010- 2014 pokazywał silną pozycję wielu radnych, którzy wywalczyli
reelekcję. Przewodniczącym wybrano
Janusza Klejmenta, a jego zastępcami
zostali Mirosław Pachulski i Ryszard
Brański. Mandaty zdobyły 23 osoby.
VI kadencja Rady Miasta Legionowo

to nacisk na dalszy rozwój infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego.
W ciągu czterech lat m.in. zrealizowano budowę budynku wielorodzinnego
na Osiedlu Młodych (37 mieszkań),
zrealizowano budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na Osiedlu Kozłówka
(40 i 42 mieszkania), wykonano przebudowy i remonty m.in. ulic Topolowej,
Piaskowej, Chrobrego, oraz wyremontowano Przepompownię Wód Deszczowych przy ul. Jana III Sobieskiego
45 w Legionowie.
Kadencja 2014-2018
Przewodniczący:
Janusz Klejment
Wiceprzewodniczący: Agata
Zaklika, Mirosław Pachulski
Prezydent: Roman Smogorzewski
Wiceprezydenci: Piotr Zadrożny
Lucjan Chrzanowski (do maja 2015)
Marek Pawlak (od maja 2015 do
końca kadencji)
Wybory samorządowe w listopadzie
2014 roku, były wyjątkowe. Miasto po
raz pierwszy podzielono na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze, w których
o mandaty radnych rywalizowało ze sobą
75 kandydatów. Jednomandatowe okręgi, pozwoliły na zwiększenie się identyfikacji wyborców z radnymi, wpłynęło to na
bezpośrednią współpracę pomiędzy radą
a mieszkańcami, choćby przy tworzeniu
inicjatyw lokalnych, w których powstawały nowoczesne place zabaw, chodniki, a także tereny zielone. VII kadencja to
czas wielu ważnych decyzji dla Legionowa. Powstały m.in. inwestycje takie jak:
Park Zdrowia, Centrum Komunikacyjne,
basen na os. Piaski, budynek wielorodzinny przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
na os. Kozłówka. Prezydentem ponownie
został wybrany Roman Smogorzewski,
który otrzymał 73,08% głosów.
Kadencja 2018-2023
Przewodniczący:
Ryszard Brański
Wiceprzewodniczący:
Zdzisław Koryś, Mirosław Pachulski
Prezydent: Roman Smogorzewski
Wiceprezydenci: Piotr Zadrożny,
Marek Pawlak
źródło: Urząd Miasta Legionowo
oraz książka: „20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010” Jolanta
Załęczny z 2010 r.

„Chciałbym, aby Legionowo było widziane jako nowoczesne miasto będące atrakcyjnym miejscem zamieszkania, aktywności społecznej i ekonomicznej, a także
rozwoju osobistego dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców,
stanowiące ponadlokalne centrum usług w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.”
- Prezydent Roman Smogorzewski.
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Nagrody i certyfikaty
otrzymane przez Urząd Miasta Legionowo:
• Certyfikat ISO 9001:2001 – lipiec 2006
• Ranking miast pisma „Wspólnota” - 8. miejsce – marzec 2007
• Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 1. miejsce "Kompleksowe
inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic" – lipiec 2007
• Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 2. miejsce „Oświetlenie
wybranej przestrzeni lub obiektu” - lipiec 2007
• Najlepiej oświetlona gmina i miasto – 1. miejsce - marzec 2009
• Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001 – maj 2009
• Certyfikat – IQNet – maj 2009
• Ranking Newsweek – 14. miejsce w rankingu Prezydentów Miast
– maj 2011
• Super Samorząd – nominacja – czerwiec 2011

• Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna
– wyróżnienie – wrzesień 2016
• Kryształy PR-u – wyróżnienie „Najlepsza gazeta miejska
lub biuletyn” - wrzesień 2016
• Samorządowy Lider Edukacji – październik 2016
• Perły Samorządu – 2. miejsce w kategorii „Miasta i gminy do 100 tys.
mieszkańców” - maj 2017
• Perły Samorządu – wyróżnienie w kategorii „Włodarze” - maj 2017
• Kryształy PR-u – „Najlepszy wizerunek w mediach
społecznościowych” – wrzesień 2017
• III miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej"
2017 w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – listopad 2017

• Samorządowy Lider Edukacji – listopad 2011

• Ranking samorządów – 3. miejsce na najlepszy samorząd miejski
i miejsko – wiejski

• Krajowy Lider Innowacji – styczeń 2012

• Lider Bezpieczeństwa w Oświacie – grudzień 2017

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

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

• Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz kryteriów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) – lipiec 2012

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

• Samorządowy Lider Edukacji – listopad 2012
• Plebiscyt Świeć się – „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce”
– styczeń 2014
• Kryształy PR-u – wyróżnienie „Najlepszy wizerunek w mediach
społecznościowych” – maj 2014
• Perły Samorządu - 6. miejsce w rankingu Prezydentów Miast
– czerwiec 2014
• Ranking Newsweek – 7. miejsce w rankingu Prezydentów Miast
– czerwiec 2014
• Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym – kwiecień 2015
• Certyfikat IQNet i PCBC – maj 2015
• Samorządowy Lider Edukacji – październik 2015
• Perły Samorządu – 2. miejsce w kategorii „Włodarze” - maj 2016
• Perły Samorządu – 4. miejsce w kategorii „Miasta i gminy do 100 tys.
mieszkańców” - maj 2016
• Ranking „Rzeczypospolitej” - 5. miejsce „Najbardziej innowacyjny
samorząd” – lipiec 2016
• Ranking „Rzeczypospolitej” - 15. miejsce „Najlepszy samorząd”
– lipiec 2016
• III miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów
„Rzeczpospolitej" 2016 - lipiec 2016

• EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski – czerwiec 2018
• VIII miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczypospolitej”
2018 w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – październik 2018
• IV miejsce wśród gmin Mazowsza i bardzo wysokie, bo aż VII miejsce
na 864 gminy w swej kategorii na terenie Polski. Finał XV edycji Rankingu Samorządów - wrzesień 2019
• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Kryształy PR” dla informatora miejskiego „Puls Miasta” w kategorii najlepsza gazeta miejska lub
biuletyn. Jest to już czwarty „kryształ” za promocję przyznany Urzędowi Miasta Legionowo - październik 2019
• Trzecia pozycja w kraju, w rankingu miast wykorzystujących środki
z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje transportowe
– październik 2019
• Tytuł „Solidny Partner w Środowisku Lokalnym i wyróżnienie od Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego w dowód uznania za podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw
w środowisku lokalnym – październik 2019
• Certyfikat za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa
- kampania społeczna Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion
oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy - wydawca miesięcznika Polska
Zbrojna – listopad 2019
• III nagroda w kategorii „Oświetlenie terenów rekreacyjnych,
parków i małej architektury” w dorocznym, ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
– styczeń 2020
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Sylwetki Wielkich

– 30 LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Legionowo nie powstałoby, nie rozwijałoby się, gdyby nie ludzie, którzy oddali serce swemu miastu.
W kolejnych numerach Pulsu Miasta będą publikowane sylwetki postaci, które na trwale zapisały się
w legionowskiej historii. Zapraszamy do zapoznania się z jedną z nich, z Cezariuszem Kalinowskim,
wybranym w 1990 roku jednym z 32 legionowskich radnych.

Honorowi obywatele
Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Legionowa" został ustanowiony 26 lipca
1995 r. Od 25 lat Rada Miasta Legionowo nadaje ten tytuł wyjątkowym ludziom i
bohaterom, którzy przyczynili się do rozwoju miasta oraz dbają o jego dobre imię.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowo jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta Legionowo osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta Legionowo bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania, czy
narodowość.
• Edward Dietrich (1910 - 2005) - tytuł nadano 26.07.1995 r.
• Wanda Tomczyńska (1910 - 1998) - tytuł nadano 26.07.1995 r.
• Ludwik Schmidt (1916 - 2008) - tytuł nadano 30.07.1997 r.
• ks. Jan Mrugacz (1915 - 2002) - tytuł nadano 29.04.1998 r.
• Andrzej Paszkowski (1923 - 2003) - tytuł nadano 21.07.1999 r.
• Lucjan Spletsteser (1929 - 2017) - tytuł nadano 02.10.2002 r.
• Bronisława Mazur - (1926 - 2018) tytuł nadano 25.06.2003 r.
• Teofila Bojkowska (1920 - 2011) - tytuł nadano 30.08.2008 r.
• Zygmunt Pryszmont (1925-2019) - tytuł nadano 10.11.2006r.
• Artur Żmijewski - tytuł nadano 30.05.2009 r.
• Ryszard Kaczorowski (1919 - 2010) - tytuł nadano 30.05.2010r.
• Alina (1907 - 1993) i Czesław (1904 - 1996) Centkiewiczowie
- tytuł nadano 26.09.2012

Cezariusz Kalinowski

27 maja, w rocznicę wyborów
samorządowych roku 1990, które
symbolicznie rozpoczęły najnowszą
historię polskiej samorządności,
obchodziliśmy Dzień Samorządu
Terytorialnego. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego
wydarzenia. Warto zatem przybliżyć sylwetki ludzi, którzy tworzyli
lokalny samorząd. Jednym z nich
jest Cezariusz Kalinowski, obecnie
Prezes Zarządu Koła Powiatowego
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
Cezariusz Kalinowski urodził
się 24 sierpnia 1931 r w Warszawie.

W 1937 r. wraz z rodzicami osiedlił
się w Legionowie, gdzie mieszka do
dzisiaj. Naukę rozpoczął w Szkole
Powszechnej nr 2. Jego wychowawczynią była p. Zofia Dietrich- żona
płk Edwarda Dietricha, który przygotowywał Go wraz z grupą chłopców
do działania w Szarych Szeregach.
W 1944 r. został wywieziony do
obozu koncentracyjnego Bremen
- Osterort. Wyzwolony z obozu
w maju 1945 r. przez wojska angielskie. Był również współzałożycielem
polskiej drużyny harcerskiej. Z księdzem kapelanem z 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka jako ministrant
jeździł do alianckich obozów wojsko-

Zasłużeni dla Miasta

Legionowo od 2007 r. honoruje
lokalnych społeczników nadawaniem
specjalnego tytułu o nazwie "Zasłużony dla Miasta Legionowo". Na jego
symbol wybrano statuetkę z postacią
gen. Bolesława Roi – ojca chrzestnego
nazwy Legionowo.
• Feliks Litwiniak, tytuł nadano
10.11.2006
• Zygmunt Pryszmont (1925-2019)
- tytuł nadano 10.11.2006
• Eugeniusz Sałamaj
tytuł nadano 10.11.2006
• Ks. Lucjan Szcześniak,
tytuł nadano 10.11.2006
• Ks. Zygmunt Podstawka
tytuł nadano 24.06.2007
• Wojciech Leszek Czerniak
tytuł nadano 30.08.2008
• Cezariusz Kalinowski

wych. Na jesieni 1945 r. wrócił do Polski do Legionowa.
W wyborach do Rady Miasta 27
maja 1990 r. został wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność" na radnego. Na pierwszej Sesji Rady został wiceprzewodniczącym Rady i delegatem do Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 1989
do 1992 i 2011 do 2013 był prezesem
TPL, a w latach 2003 do 2011 - wiceprezesem. Był współorganizatorem
80. rocznicy 1. Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, która
wyruszyła z Legionowa pod kierownictwem inż. Czesława Centkiewicza. W ramach tych uroczystości
Rada Miasta uchwaliła rok 2012
Rokiem Centkiewiczów oraz nadała
Alinie i Czesławowi Centkiewiczom
tytuły Honorowych Obywateli Miasta Legionowo. Cezariusz Kalinowski wraz z żoną Barbarą zainicjowali
i zrealizowali we współpracy
z Urzędem Miasta upamiętnienie
postaci ks. płk Jana Mrugacza tablicą umieszczoną w kościele garnizonowym.
Organizował wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych UM
zbiórkę żywności dla kombatantów. Cezariusz Kalinowski mimo obciążenia pracą zawodową, z wielkim
oddaniem angażował, i angażuje się
w pracę społeczną w Legionowie.
Może poszczycić się tytułem Honorowego Prezesa TPL. Od 2011 r. działa w Związku Kombatantów RP i BWP
w Legionowie. W 2013 r. został wiceprezesem Zarządu Powiatowego,
a od 2015 r. - prezesem.
Serdeczne podziękowania dla
Pani Barbary Kalinowskiej za udostępnienie informacji
Ewa Milner -Kochańska

tytuł nadano 30.08.2008
• Marek Niewiadomski
tytuł nadano 30.08.2008
• Tadeusz Szulc,
tytuł nadano 30.08.2008
• gen. Włodzimierz Zieliński,
tytuł nadano 30.08.2008
• Jacek Szczepański,
tytuł nadano 30.05.2009
• Barbara i Michał Jankowscy
- Zespół Szachraj
tytuł nadano 05.12.2009
• Jerzy Lachowicz
tytuł nadano 10.11.2010
• Beata Narel tytuł nadano 10.11.2010
• Sławomir Supa tytuł
nadano 10.11.2010
• Jacenty Bąkiewicz
tytuł nadano 22.06.2011

• Brygida Wagner-Konstantynowicz
tytuł nadano 22.06.2011
• Wojciech Lalek
tytuł nadano 25.04.2012
• Edmund Mazur
tytuł nadano 16.11.2012
• Marek Bąk tytuł nadano 26.05.2014
• Wojciech Jeute
tytuł nadano 27.05.2015
• Wojciech Augustynowicz
tytuł nadano 31.05.2017
• Barbara Maria Potyra ps. “Baśka”
tytuł nadano 17.04.2018
• Wacław Jóźwiak ps. „Jeż”
tytuł nadano 25.06.2018
• Erazm Domański
tytuł nadano 26.06.2018
• Zenon Durka,
tytuł nadano 30.11.2019 r.

Ks. Lucjan Szcześniak
zasłużoną emeryturę i zamieszka w
Domu Księży Seniorów w Kiełpinie.

W niedzielę 21 czerwca o godzinie 13.00 w kościele św. Jana
Kantego w Legionowie odbyła się
msza pożegnalna dotychczasowego
proboszcza ks. Lucjana
Szcześniaka.
Bardzo wzruszająca i pełna
ciepłych
słów
uroczystość
dziękczynna za
41 lat służby na
rzecz legionowskiej
społeczności.
"Najbardziej legionowski
ksiądz", "kapłan miłości i miłosierdzia" - można było usłyszeć
w kazaniu wygłoszonym przez
księdza
Piotra
Pierzchałę.
Ks. Lucjan Szcześniak to niezwykła postać, która na trwale
zapisała się na kartach historii Legionowa. Duszpasterz odchodzi na

Ksiądz prałat Lucjan Szcześniak święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1971 r. z rąk kard.
Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Kocierzewie, Żychlinie
i Legionowie (par. św. Jana Kantego). W 1980 r. rozpoczął pracę
duszpasterską na terenie dzisiejszej parafii Miłosierdzia Bożego
w Legionowie, gdzie był organizatorem parafii, budowniczym kościoła i plebanii. Po 15 latach pracy
w tamtejszej wspólnocie został
mianowany proboszczem naszej
parafii i od dnia 3 września 1995
roku sprawuje tę funkcję. Jest
także dziekanem dekanatu legio-

nowskiego. Dnia 24 grudnia 2011
roku został mianowany Kapelanem
Jego Świątobliwości. Jest również
Dziekanem, Prałatem i Penitencjariuszem Kapituły Kolegiackiej
w Radzyminie i Kapelanem Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Legionowie.
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1990-1997
Budowa dróg, ulic i oświetlenia

legionowo.pl

30 lat in

– jak się zmien

1998
Budowa sali gimnastycznej przy I LO
1999
Budowa budynku komunalnego
- ul. Grzybowa, 41 mieszkań
- wartość 4,7 mln zł
1999
Adaptacja budynku mieszkalnego
na potrzeby MOK
- ul. Targowa
- wartość 210,6 tys. zł

2000
Budowa trybuny na Stadionie Miejskim
- wartość ok. 6,6 mln zł

2005-2007
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
- wartość ponad 10,5 mln
2007
Boisko ze sztuczną trawą
- wartość ok. 1,5 mln zł
Plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi
- wartość ok. 1,6 mln zł
Ścieżki rowerowe
- wartość 232,2 tys. zł
2006-2008
Budowa Centrum
Administracyjno-Informacyjnego
- część komercyjna, podziemna
i nadziemna parkingów
i parku im. NSZZ Solidarność

2008
Budowa budynku komunalnego
- ul. B. Roi, 36 mieszkań
- wartość ok. 8,3 mln zł
2008
Budowa Skate Parku

2001
Adaptacja budynków koszarowych
na Osiedlu Kozłówka
- 40 mieszkań
- wartość ok. 3,1 mln zł

2008
Zakup lodowiska miejskiego

2007-2012
Rewitalizacja
- rewitalizacja osiedla Młodych
i Kozłówka
- budowa systemu monitoringu
miejskiego
- budowa placów zabaw w mieście
- przebudowa układu
komunikacyjnego w CSP

2007-2010
Budowa Areny Legionowo
- budowa zintegrowanego systemu
ścieżek rowerowych
- wartość ok. 34 mln zł

2010
Budowa kompleksu sportowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”
- teren stadionu miejskiego
- wartość ok. 1,2 mln zł
Szybka kolej Miejska dojeżdża
do Legionowa, linia S9
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12
2011
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów

2009
Budowa wielofunkcyjnego boiska
- ul. Królowej Jadwigi, wartość 29 mln zł

2008-2012
Modernizacja Muzeum Historycznego
- budowa pawilonu wystawowego
- wartość ok. 4,2 mln zł

2009
Budowa budynku socjalnego
- ul. POW, 41 mieszkań
- wartość, 4,9 mln zł
2009
Budowa kompleksu sportowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”
- ul. Zegrzyńska 3, wartość ok. 1,2 mln zł

2011
Rozbudowa szkół
- SP nr 1, budynek z salami lekcyjnymi,
boiska i parkingi
- SP nr 2, sale lekcyjne, przedszkole, boisko i biblioteka
- ZSP, nadbudowa piętra z salami lekcyjnymi,
boisko, bieżnia, parking
- budowa PM 7
- rozbudowa Żłobka Miejskiego

2003
Budynek na Stadionie Miejskim
- wartość ok. 2,4 mln zł
2005
Budowa boiska przy Gimnazjum nr 3
2006
Budynek komunalny
- ul. Roi, 40 mieszkań
- wartość ok. 3,8 mln zł
2006
Ścieżki rowerowe
- wartość 45 tys. zł
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niało Legionowo
2011-2017
Budowa Centrum Komunikacyjnego
- budowa dworca, ulic, dwóch parkingów
wielopoziomowych
- budowa nowoczesnej biblioteki

Rozbudowa kanalizacji i wodociągów

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych

2019
Przebudowa Targowiska Miejskiego
- Mój Rynek, wartość ok. 2,3 mln zł

2014-2015
Kładka pieszo-rowerowa nad torami
- ul. Parkowa/Wyszyńskiego
- wartość 4 mln zł
2016
Budowa bloku socjalnego
- ul. POW, 39 mieszkań
- wartość ok. 5,2 mln zł

2012
Modernizacja Stadionu Miejskiego

2012-2013
Budowa bloku socjalnego
- budowa na Osiedlu Kozłówka,
40 mieszkań
- wartość ok. 5,4 mln zł

2017
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów
Budowa dwóch parkingów P&R
- przy PKP Piaski
Przebudowa budynku wielorodzinnego z
częścią usługową
- Osiedle Piaski, 31 mieszkań

2018
Rozbudowa przejścia podziemnego
- pochylnia, wartość ok. 2,7 mln zł

2017-2018
Budowa basenu „Wodne Piaski”
- wartość ok. 16 mln zł

2017-2018
Boisko sportowe przy Faktorii

2010-2012
Budowa bloku komunalnego
- Osiedle Młodych, 37 mieszkań
2012-2015
Budowa Parku Zdrowia
- budowa siłowni plenerowej
i tężni solankowej
- wartość ok. 3 mln zł

2018
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
- wartość ok. 8,8 mln zł
2019-2020
Budowa bloku socjalnego ze żłobkiem
- wartość ok. 9,4 mln zł

2018
Rozbudowa przejścia podziemnego
- pochylnia, wartość ok. 2,7 mln zł
2017-2018
Boisko sportowe przy Faktorii

2012
Renowacja zabytkowego
kasyna wojskowego
- wartość ok. 2 mln zł

2014-2015

2019-2020
Budowa bloku socjalnego ze żłobkiem
- wartość ok. 9,4 mln zł

2018
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
- wartość ok. 8,8 mln zł
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Początki samorządności
Pierwsza kadencja Rady Miasta Legionowo i władz Legionowa
była trudnym egzaminem. Samorządy otrzymywały zaledwie 16%
finansów, brak było uregulowań
prawnych. A potrzeby były wówczas ogromne.
- Atmosferę towarzyszącą
początkom samorządu Legionowa oddają słowa Piotra Foglera:
- Stawiliśmy się w miejscu pracy,
czyli w urzędzie. Trochę groteskowo wyglądało „błąkanie” się po
siedzibie władz miasta, pewne zakłopotanie licznych pracowników
i, co tu ukrywać, nasze również.
(...) Ogrom prac, jaki czeka radę
obecnej kadencji, uświadomiło
sobie niewielu z nas… Najlepiej rozumieją to prawnicy i oni właśnie
„otworzyli” nam oczy na sprawy
do załatwienia. Sytuacja jest tym
trudniejsza, że wiele propozycji
i uregulowań, które już funkcjonują, jest po prostu sprzecznych
z duchem ustawy o samorządzie.*

W 1990 r. gmina dysponowała
środkami finansowymi o łącznej sumie 53,164 mld zł, w tym 49,322 mld
zł środków budżetowych i 3,842
mld zł środków pozabudżetowych.
Z podatków i opłat gmina uzyskała
26,84 mld zł; 11,413 mld zł pochodziło z subwencji i dotacji oświatowych
a pozostałe 11,069 mld zł z różnych
innych subwencji i dotacji. Sytuacja finansowa była niekorzystna.
Miastu brakowało mieszkań, infrastruktury, szkół i przychodni.
Wpływy do budżetu w stosunku do
planowanych wynosiły 78-80%. Legionowo miało do spłacenia 7 mld
zł kredytu bankowego. W 1991 roku
obliczono, że zgodnie z planem na
wydatki potrzeba 139 mld 113 mln zł,
a dochody przewidywano na poziomie 25 mld 535 mln zł.

Mimo wielu przeciwności legionowskiemu samorządowi wciąż udaje się dbać o zrównoważony rozwój miasta i zapewnić wygodne życie jego mieszkańcom. Zapraszamy do zapoznania się z budżetami na przełomie
ostatniego 30-lecia.

* /źródło/ 20 lat samorządu
legionowskiego 1990-2010

Budżet 2020

rok oszczędności
Według planu na dzień 10 czerwca 2020 roku dochody Gminy Legionowo kształtują się na wysokości
289.918.866,00 zł, natomiast wydatki 307.300.550,00 zł. Są to jednak
plany, które w wyniku stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz konsekwencji z tym związanych trzeba
odłożyć na półkę i wciąż aktualizować. Rok bieżący to rok koniecznych
oszczędności.
W porównaniu do roku minionego,
tylko z tytułu udziału w podatku PIT,
w okresie styczeń-maj do kasy miejskiej wpłynęło ponad 3 mln zł mniej.
To determinuje kolejne oszczędności. Dochody gmin w dużej mierze
opierają się na udziale w podatku dochodowym (PIT i CIT). Zmniejszone
wpływy oznaczają niestety konieczność aktualizacji budżetu i szukanie
oszczędności.Do tej pory urząd ograniczył wydatki na kulturę, promocję,
oświatę oraz promocję sportu. Odwołano niemal wszystkie wydarzenia
kulturalne i sportowe. Nie odbyły się

np. Dni Legionowa, koncerty, maratony rowerowe czy Legionowska Dycha. Oszczędności dotyczą również
funduszy na wynagrodzenia pracowników urzędu, bowiem zaplanowaną pierwotnie kwotę zmniejszono
o 1,5 mln zł. Oprócz zmniejszeń,
w miejskiej kasie zdecydowano się na
zamrożenie wydatków w kwocie ponad 6 mln zł.
Na wykresach wyraźnie widać,
że inwestowanie w oświatę jest jednym z priorytetów miasta, mowa tu
zarówno o poprawie warunków technicznych, zakupie sprzętu, ale też
o wsparciu kadry pedagogicznej. Niestety luka między subwencją oświatową przekazywana przez państwo
a wydatkami bieżącymi placówek
oświatowych jest coraz większa,
w związku z tym gmina musi sięgać
po dodatkowe środki.- Pozostaje
wspomnieć jeszcze o zaplanowanej na wrzesień sześcioprocentowej
podwyżce wynagrodzeń dla nauczycieli. I chociaż podniesienie pensji

nauczycielom jest słuszne, to jednak
znów tym wydatkiem planuje się
obciążyć samorządy. Tymczasem w
tym roku subwencja oświatowa dla
legionowskich uczniów została już
obniżona o 1,7% czyli ponad 800 tys
zł. - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny.
Mniejsze wpływy z PIT i CIT pociągną za sobą kolejne konsekwencje. Mocno dotychczas wspierany
sport zawodowy będzie musiał szu-

kać większego wsparcia poza budżetem miasta. W ubiegłym roku na
sport zawodowy (drużyny: siatkarek,
piłkarzy ręcznych i nożnych) miasto przeznaczyło ponad 2,8 mln zł.
W pierwszym półroczu w formie dotacji oraz stypendiów wsparto sport
zawodowy kwotą ponad 1,5 mln zł.
Niestety w drugim półroczu 2020
roku na te cele przeznaczone zostanie o 0,5 mln zł mniej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że kluby zawodowe otrzymają wsparcie w wysokości

około 1 mln złotych. Obniżenie dotacji
nie obejmie drużyn dziecięcych i młodzieżowych.
Skutki finansowe, jakie przynosi
ten rok dla budżetów gmin, będziemy obserwować jeszcze długo. Już
za rok porównamy na diagramach
wpływ konsekwencji stanu zagrożenia epidemiologicznego na kasę miasta i co za tym idzie na wydatki poczynione na utrzymanie szkół, dróg
oraz na inwestycje.

Struktura wydatków budżetu Gminy Legionowo
/zadań własnych, zleconych/ za 2019 r.
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By żyło się wygodniej
Budynek dworca został wybudowany w 2016 roku, a wraz
z nim infrastruktura towarzysząca: garaże wielopoziomowe, perony
dla autobusów, parkingi oraz ulica
Szwajcarska łącząca odległe dzielnice miasta. Do końca maja br. przez
Centrum Komunikacyjne w Legionowie przewinęło się 3,5 mln osób.

Jeszcze kilka lat temu zamiast
dworca
pasażerowie
korzystali
z kasy biletowej mieszczącej się
w baraku. Obecnie, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków
szwajcarskich (85% środków z funduszy zewnętrznych z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy),
inwestycja ta służy integracji różnych form transportu zbiorowego
w aglomeracji warszawskiej – transport kolejowy oraz autobusowy oraz
pośrednio transport lotniczy.
Linie komunikacyjne Zarządu
Transportu Miejskiego obsługujące
obszar Legionowa zapewniają połączenie obszaru gminy z m.st. Warszawą, natomiast potrzeby lokalne
w transporcie wewnątrz miasta zaspokaja Darmowa Komunikacja Miejska DKM Legionowo.
Z roku na rok wzrasta liczba połączeń kolejowych i autobusowych
z Warszawą oraz bezpłatnych połą-

czeń dowożących mieszkańców do
centrum Legionowa i do stacji kolejowych w naszym mieście. Koszty dopłat do komunikacji zbiorowej ponosi
budżet gminy. Do dyspozycji mieszkańców pozostają również połączenia autobusowe Lini Strefowych (L),
linii 723, 731, 736 i N63, serocka lokalna komunikacja autobusowa oraz,
prócz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Miejskich, PKP Intercity.
Połączenia z lotniskami Warszawa
Modlin i Warszawa Chopina pozwalają na swobodne planowanie dłuższych podróży.

Sukces Karty Legionowianina
Karta Legionowianina jest coraz częściej wybieraną formą opłat za przejazdy pociągiem,
autobusem czy metrem przez naszych mieszkańców. To efekt dopłat do biletów metropolitalnych "Warszawa+". Tylko w ubiegłym roku
na ten cel z budżetu Legionowa wydano
ponad 3 mln zł.
Karta funkcjonuje od maja 2015
roku. Do dnia dzisiejszego zostało wydanych 12 285 kart. Średnio
z karty korzysta około 3 500 osób
miesięcznie.
W 2019 roku ZTM sprzedał łącznie
275049 sztuk Biletów Metropolitalnych. Najpopularniejsze są 30-dniowe na 1 i 2 strefę z najwyższą dopłatą
ze strony gminy. Najwięcej biletów
z oferty kupują legionowianie
– sprzedano już 46344 zakodowane
bilety. Dla porównania – mieszkańcy
Piaseczna, które jest niewiele mniejsze od Legionowa, kupili 38653 bilety.
Oferta „Warszawa+” skierowana
jest do mieszkańców, którzy codziennie lub często korzystają z komunikacji zbiorowej organizowanej przez
ZTM. Dzięki tej ofercie mogą sporo

Parkingi
Szybki rozwój połączeń kolejowych relacji Legionowo-Warszawa,
Warszawa-Legionowo w ostatnich
latach wpłynął istotnie na znaczenie
Legionowa jako najważniejszego węzła przesiadkowego w powiecie legionowskim. Okolice stacji wymagały inwestycji w olbrzymie parkingi.
Aby skorzystać z połączeń kolejowych część podróżnych pozostawia
tu swoje pojazdy. Dla nich oraz wygody mieszkańców wybudowane zostały

parkingi typu P&R. Parkowanie na parkingach przy stacji PKP Legionowo, jak
i PKP Legionowo Piaski jest bezpłatne.
Władze Legionowa pozyskały
fundusze zewnętrzne z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
i wybudowały Centrum Komunikacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
Legionowo wraz z dwoma wielopo-

ziomowymi parkingami. W lutym 2018
roku otwarto dwa kolejne parkingi,
tym razem w sieci parkingów typu
"Parkuj i Jedź" przy stacji PKP Legionowo Piaski. Parkingi wielopoziomowe
oferują 1178 miejsc, parking przy ulicy
Kościuszki - 345, a przy ulicy Szwajcarskiej - 833 miejsca parkingowe. Pozostają również 422 miejsca zlokalizowane w sąsiedztwie budynków garaży.

W sumie na podróżnych czeka

1600 miejsc parkingowych.

Komunikacja lokalna
Darmowa Komunikacja Miejska (DKM) powstała w 2012 roku. Na początku do dyspozycji mieszkańców oddano dwie linie D1 i D2. Linia D1 łączy centrum miasta z Osiedlem Piaski i Grudziami. Do czasu wybudowania tunelu
przy ulicy Wyszyńskiego linia D2 kończyła swój bieg na PKP Legionowo Przystanek. Z racji rosnących potrzeb legionowian, od roku 2016 wydłużono trasę linii D2 od PKP Legionowo Centrum do Osiedla Młodych i wprowadzono
trzecia linię. Trasa linii D3 przebiega od Osiedla Bukowiec do Osiedla Młodych.

zaoszczędzić w domowym budżecie.
Za bilet 30-dniowy normalny imienny, ważny w obu strefach biletowych,
płacą tylko 120 zł, czyli o 60 zł mniej
niż wcześniej. Z kolei bilet 90-dniowy normalny imienny, ważny w obu
strefach, kosztuje 330 zł (czyli o 130
zł mniej). Różnicę w cenie pokrywa
Urząd Miasta na rzecz ZTM.
Aby skorzystać z biletu Warszawa+ należy go zakodować na imiennej
Karcie Legionowianina. Karta jest wydawana w Urzędzie Miasta wszystkim
osobom, które zamieszkują w Legionowie i rozliczają swój PIT w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie oraz dla
dzieci tych osób. Więcej szczegółów
dot. Karty Legionowianina na stronie

Linie autobusowe: D1, D2, D3 finansowane są w całości z budżetu Miasta Legionowo.
Przejazd nimi jest darmowy.

https://legionowo.pl/pl/warszawa

Telefony kontaktowe:
• Punkt Obsługi Pasażera - "Karty Legionowianina" - /22/ 732 04 84
Centrum Komunikacyjne, ul. Kościuszki 8a
- godz. pn.-wt.: 11:00-19:00 oraz śr.-pt.: 07:00-15:00
• Wyrabianie "Karty Legionowianina" - /22/ 766 45 38
Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
- godz. pon.: 10:00-18:00, wt.-pt.: 08:00-16:00

* Informacja o cenach biltów w komunikacji lokalnej Raport o Stanie Gminy Legionowo 1994
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Aktualne rozkłady jazdy
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Od poniedziałku 15 czerwca zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy DKM Legionowo linii D2 i D3. Zbiorcze rozkłady
jazdy dostępne są do pobrania na podstronie Komunikacji. Aktualne informacje znajdują się w zakładce Komunikacja/
Rozkłady jazdy/DKM Legionowo.
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Pracowite KZB

30 lat samorządności to
także
święto
pracowników
zakładu budżetowego, który
nieprzerwanie od 1991 roku zarządza nieruchomościami oraz
infrastrukturą sportową w Legionowie. Przekształcenia nie
zmieniły podstawowej roli KZB,
bowiem jego zadaniem jest
opieka i dbałość o miasto.
Komunalny Zakład Budżetowy
- poprzednik obecnej Spółki - został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 4 września 1991 r. i był prawnym następcą
państwowego przedsiębiorstwa
pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (RPGKiM), które
powstało na mocy zarządzenia
Naczelnika Miasta Legionowo
z dnia 27.12.1982 r. KZB Legionowo
Spółka z o.o. powstała w wyniku
przekształcenia
Komunalnego
Zakładu Budżetowego w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem
jest Gmina Legionowo. Decyzję
o przekształceniu Komunalnego
Zakładu Budżetowego w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęli Radni Miasta Legionowo na
sesji w maju 2013 r.
Polepszenie jakości usług
w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym

oraz pozostałymi nieruchomościami,
których
właścicielem
i współwłaścicielem jest Gmina
Legionowo – oto cel, jaki został
osiągnięty dzięki utworzeniu nowej spółki miejskiej w miejsce likwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie.
Nowa spółka – jako KZB Legionowo sp. z o. o. - zarządza większością gminnych nieruchomości.
Wśród nich znajdują się obiekty
sportowe i rekreacyjne, a także
m.in. placówki oświatowe. Była to
duża zmiana w sposobie zarządzania gminnym majątkiem, ale
przyniosła miastu spore oszczędności, dzięki optymalizacji finansowania inwestycji oraz wspólnym
dla wielu obiektów przetargom na
dostawy mediów.

KZB Legionowo Sp. z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
05- 120 Legionowo
Tel: 22 774 45 95
e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Biuro Obsługi Klienta 22 766 47 22
Sekretariat 22 766 47 20
Dział Administrowania Nieruchomościami
22 766 47 35
Targowisko Miejskie 22 774 94 05
Stadion Miejski 504 078 007
Pływalnia Miejska 22 774 01 37, 606 889 242
Pływalnia Piaski 22 772 84 14

Formuła zakładu budżetowego we wcześniejszej sytuacji
rynkowej nie dawała możliwości
rozwoju przedsiębiorstwa ani podnoszenia jakości świadczonych
usług. Jako spółka prawa handlowego KZB zyskało szansę na
aplikowanie po środki zewnętrzne,
a zwiększenie efektywności gospodarczej zakładu przełożyło
się na redukcję kosztów, wzrost
motywacji pracowników i w rezultacie na poprawę jakości świadczonych usług. Prezesem KZB jest
Pani Irena Bogucka.

Targowisko wraca do normalności
Po przerwie spowodowanej epidemią
koronawirusa
Targowisko
Miejskie w Legionowie znów zaczęło
tętnić życiem. Od 2 czerwca zarządzająca obiektem spółka KZB Legionowo umożliwiła kupcom oraz ich
klientom powrót do handlowej codzienności sprzed kryzysu. Jak dotąd
skorzystały z tej propozycji setki osób.

legionowo.pl

wisk kupców, jak też ich klientów, którzy dzięki temu szybciej mogą znaleźć
ulubione stoiska i zrobić na nich zakupy. Handlowe ożywienie dotyczy również Mojego Rynku, czyli zmodernizowanej przez miasto części targu.

Ponieważ realne zagrożenie
związane z COVID-19 wciąż jeszcze istnieje, handel nadal odbywa
się zgodnie z rządowymi regulacjami dotyczącymi walki z pandemią.
Jednak w związku ze złagodzeniem
wcześniejszych obostrzeń od wtorku
na targu obowiązuje przydział miejsc
sprzed ogłoszenia stanu epidemii.

Ponadto zniknęły już ograniczenia
dla sprzedawców oferujących artykuły
przemysłowe. W zamian, jak przypomina prezes spółki KZB Irena Bogucka,
wszyscy użytkownicy obiektu muszą
pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń sanitarnych. Bo tylko
wtedy zarządca targowiska będzie
mógł zapewnić jego nieprzerwane
funkcjonowanie oraz optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

To ważna informacja zarówno dla
przyzwyczajonych do swoich stano-

Targowisko Miejskie w Legionowie
jest otwarte we wtorki, czwartki i so-

boty, w godzinach od 4.00 do 15.00.
Przy każdym wejściu znajdują się
pojemniki z płynem dezynfekującym
dla klientów, a pracownicy spółki KZB
zajmują się kontrolą liczby wpuszczanych osób oraz informowaniem o konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości od innych klientów. Ich
liczba jest proporcjonalna do liczby
stanowisk w stosunku 1:4 (nie wliczając sprzedawców).
Wszyscy przebywający na targowisku zobowiązani są do dezynfekcji
rąk lub do noszenia własnych rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust
i nosa za pomocą maski ochronnej,
chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby niespełniające tego
wymogu nie będą wpuszczane na teren targowiska.

Baseny

– przygotowania do otwarcia
Pływalnia „Wodne Piaski” oraz basen przy ul. Królowej Jadwigi przygotowują się do ponownego powitania klientów. W KZB Legionowo Sp.
z o.o. trwają intensywne prace nad otwarciem tych obiektów w nowym
reżimie sanitarnym i przy spełnieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju
i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.06.2020r. Aby klienci mogli
wrócić na tory, nowe zasady muszą uzyskać aprobatę Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. Przed nami także napuszczenie wody do niecek, jej uzdatnienie a także podgrzew oraz obowiązkowe badania i oczekiwanie na wyniki.
Dołożymy wszelkich starań, aby czas niezbędny do przeprowadzenia
całego procesu był możliwie jak najkrótszy. O konkretnych termiach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i do
zobaczenia wkrótce! - Prezes KZB Legionowo Sp. z o.o. Irena Bogucka
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30 lat historii

Początki miejskiej placówki muzealnej w Legionowie
sięgają 10 listopada 2001 r., kiedy to prezydent Andrzej Kicman uroczyście otworzył Zbiory Historyczne Miasta Legionowa. Placówka, będąca wówczas
częścią Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
w Legionowie, zajęła zabytkowy budynek z 1930 r.
przy ul. Adama Mickiewicza 23. Dziś oprócz głównego
budynku z pawilonem wystawienniczym dysponuje
również Filią Piaski przy ulicy Aleji Sybiraków 23.

Organizację i prowadzenie Zbiorów powierzono historykowi i regionaliście Jackowi Szczepańskiemu.
1 sierpnia 2006 r. prezydent Roman
Smogorzewski przekształcił Zbiory
w Muzeum Historyczne w Legionowie – samodzielną miejską instytucję
kultury.
W 2011 r. przeprowadzono gruntowny remont zabytkowej willi, w której mieści się legionowskie muzeum,
a obok niej wybudowano ze środków
unijnych nowoczesny pawilon wystawienniczy wg projektu Studia Architektonicznego „Ozone” G. Bernardi
i G. Czaus z Wrocławia. Pawilon
z nową powierzchnią wystawienniczą
umożliwił otwarcie nowych wystaw
stałych i czasowych.
Obecnie, od 2012 r. w willi przy ul.
A. Mickiewicza 23 znajduje się wystawa stała W krainach lodu i książek
– rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach – pierwsza wystawa poświęcona tym zapomnianym polskim literatom i polarnikom.
Na ekspozycji zaprezentowane
zostały eksponaty związane z latami
1934–1939, kiedy Czesław Centkiewicz pracował w legionowskim Państwowym Instytucie Meteorologicznym oraz z okresem 1950–1955, gdy
pisarze na stałe mieszkali w Legiono-

wie. Dzięki wystawie przywrócono też
pamięć Pierwszej Polskiej Wyprawy
Polarnej, która pod kierownictwem
Czesław Centkiewicza wyruszyła
z Legionowa w lipcu 1932 r. na Wyspę
Niedźwiedzią.
W 2013 r. wystawa „W krainach
lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach” zdobyła I miejsce w VII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”,
w kategorii „Najciekawsza wystawa
zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”.
W budynku pawilonu wystawienniczego znalazła się wystawa stała
Dzieje Legionowa 1877–1990 z licznymi eksponatami, dzięki którym gość
muzeum poznaje dzieje Legionowa:
od jego początków związanych z uruchomieniem stacji kolejowej w 1877 r.,
przez okoliczności nadania nazwy Legionowo, proces parcelacji dóbr Potockich, powołanie gminy Legionowo
w 1930 r., okres konspiracji w czasie
II wojny światowej, aż do transformacji ustrojowej z lat 1989–1990. Na wystawie umieszczono także eksponaty
przypominające o chlubnych dziejach
baloniarstwa w Legionowie i słynnych
legionowskich pilotach balonowych
Zbigniewie Burzyńskim, Franciszku
Hynku i Władysławie Pomaskim czy

historię lotu stratosferycznego balonem Gwiazda Polski. W 2017 r. wystawa Dzieje Legionowa 1877-1990
została doceniona II miejscem w XI
edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną
na Mazowszu”.
W pawilonie znalazła miejsce
także wystawa stała De Profundis…
archeologia ziem powiatu legionowskiego, przedstawiająca wyniki badań
prowadzonych przez Muzeum Historyczne w Legionowie od 2008 r. na
cmentarzysku ludności kultury przeworskiej na terenie dzisiejszego centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Stanowisko to było jedną z najbogatszych nekropolii funkcjonujących na przełomie er na obszarze
dzisiejszego Mazowsza. Na ekspozycji
zaprezentowane zostały przedmioty
związane z życiem codziennym ludzi
przed dwoma tysiącami lat, ich wierzeniami, stosowanym uzbrojeniem
oraz historią osadnictwa od czasów
schyłkowego paleolitu do końca XVIII
w. W 2015 r. w IX edycji konkursu
„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne
– Wierzba” wystawie archeologicznej
„De Profundis…” przyznano III miejsce
w kategorii „Najciekawsza wystawa
zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”, zaś projektowi edukacyjnemu pt. „Archeologia
w pięciu zmysłach – nowa oferta
Muzeum dla grup integracyjnych
i niepełnosprawnych” – II miejsce
w kategorii „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny”.
W 2012 r. w odrestaurowanym,
zabytkowym
carskim
budynku
koszarowym otwarta została filia „Piaski” Muzeum Historycznego
w Legionowie, gdzie na stałej wystawie Dzieje Garnizonu Legionowo.
Czas wojen i pokoju prezentowane
są wojskowe dzieje Legionowa. Na
wystawie szczególnie interesujące są zabytki związane z działaniem
w Legionowie unikatowych jednostek
Wojska Polskiego, takich jak 2. Batalion Balonowy, 1. Dywizjon Pociągów
Pancernych czy 2. Batalion Mostów
Kolejowych, a także pamiątki po
obecnej przez wiele lat w Legionowie
1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2015 r. odrestaurowany budynek siedziby Filii „Piaski” otrzymał
wyróżnienie w konkursie „Zabytek
zadbany” organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków
i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Oprócz udostępniania wystaw
muzealnych Muzeum prowadzi także tematyczne lekcje historyczne dla
dzieci i młodzieży, poświęcone m.in:
dziejom Legionowa, II wojnie światowej i konspiracji na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego, dziejom walk o niepodległość, dziejom
legionowskiego garnizonu, fortyfikacjom, Pierwszej Polskiej Wyprawie
Polarnej z 1932 r., Alinie i Czesławowi
Centkiewiczom, legionowskim tradycjom balonowym, przemysłowi
w Legionowie, archeologii. W Muzeum
działa ogólnodostępna czytelnia
z bogatym księgozbiorem regionalnym oraz punkt konsultacyjny
w zakresie lokalnej historii. W sali
konferencyjnej pawilonu przy ul.
A. Mickiewicza oraz w filii „Piaski”
odbywają się wykłady i prelekcje,
spotkania popularnonaukowe, konferencje, sesje naukowe i popular-
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nonaukowe, warsztaty edukacyjne,
promocje książek historycznych.
Instytucja organizuje corocznie Noc
Muzeów i piknik archeologiczny,
a także upamiętnia zagładę ludności żydowskiej legionowskiego getta

tychczas ukazało się 12 tomów tego
periodyku.
W 2019 r. za swoją działalność
Muzeum Historyczne w Legionowie zostało uhonorowane medalem okolicznościowym w po-

z czasu II wojny światowej. Muzeum
jest również współwydawcą popularnonaukowego czasopisma historycznego „Rocznik Legionowski”. Do-

dziękowaniu za zasługi na rzecz
Legionowa na polu oświaty, kultury
i sportu w roku 100-lecia nadania
nazwy Legionowo.

legionowo.pl

#legionowo
#PulsMiasta
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO Z DNIA 9 CZERWCA 2020 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
(Dz. U. poz. 979) Prezydent Miasta Legionowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

NUMER 						
OBWODU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA						

SIEDZIBA KOMISJI OBWODOWEJ

Akacjowa, Aleja Legionów od nr 53 do końca (strona nieparzysta) i od nr 50 do końca (strona parzysta), Aleja Róż
od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), bpa. Władysława Bandurskiego od nr
39 do końca (strona nieparzysta) i od nr 42 do końca (strona parzysta), Brzozowa, Bukowa, Cynkowa, Dębowa,
Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 13D (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 30A (strona parzysta), Grabowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Kolejowa od nr 82 do końca (strona parzysta), Miedziana, Morwowa, Niklowa, Olszowa,
Sosnowa, Srebrna, Świerkowa, Targowa od nr 51B do końca (strona nieparzysta) i od nr 50 do końca (strona parzysta), Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Złota, Żelazna.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 73A,
05-120 Legionowo

Aleja Róż od nr 28 do końca (strona parzysta), Grzybowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Leszczynowa,
Olszankowa od nr 33 do nr 53 (strona nieparzysta) i od nr 36 do nr 60 (strona parzysta), Olszankowa C, D, E,
Orzechowa, Sadowa, Suwalna, Tadeusza Wardenckiego od nr 46 do nr 82 (strona parzysta), Zbigniewa Herberta.

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Marii Kownackiej,ul. Olszankowa E,
05-120 Legionowo

Adama Asnyka, Aleja Legionów od nr 1 do nr 51 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Bolesława Leśmiana, bpa. Władysława Bandurskiego od nr 1 do nr 37 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 40 (strona
parzysta), Gabriela Narutowicza od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30B do końca (strona parzysta),
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kossaka, Jana
Pawła I, Józefa Mireckiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa od nr 2 do nr 80 (strona parzysta), Krucza,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Olszankowa od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr
34B (strona parzysta), Projektowana, Stefana Gawryszewskiego, Stefana Okrzei, Szczygla, Tadeusza Wardenckiego od nr 2 do nr 44A (strona parzysta) i od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Targowa od nr 1 do nr 51A (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Wronia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Legionów Polskich 1914 - 1918,
ul. Jana Pawła I 2,
05-119 Legionowo

Piaskowa.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej
Dywizji Piechoty Hol główny-wejście
główne do budynku,
ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo

Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej od nr 12 do końca (strona parzysta), Kolejowa od nr 1 do nr 5 (strona nieparzysta), Mieczysława Smereka, Polskiej Organizacji Wojskowej, Zegrzyńska od nr 2 do końca (strona parzysta), od
nr 27 do nr 69 (strona nieparzysta) i nr 121.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej
Dywizji Piechoty Hol przy małej sali
gimnastycznej-wejście schodami
przy stołówce, ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo

Aleksandra Wilcza, Balonowa, Franciszka Żwirki, gen. Bolesława Roi, Nowa, Plantowa, Polna, Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Słoneczna, Spacerowa, Stanisława Wigury, Wąska, Wrzosowa, Zaciszna, Zegrzyńska od nr 73 do nr
79 (strona nieparzysta) i od nr 85 do nr 89 (strona nieparzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 11,
ul. Zegrzyńska 9, 05-119 Legionowo

Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), 11 Listopada, Długa, Dolna, Górna, Grudzie,
Jasna, Krakusa, Kręta, Krótka, Obrońców Lwowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Podgórska, ppłk. Franciszka
Hynka, Strużańska, Tatrzańska, Wita Stwosza, Władysława Łokietka, Wspólna, Wymarzona, Zegrzyńska od nr 5
do nr 25 (strona nieparzysta) i od nr 81 do nr 83 (strona nieparzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 3
im. Koszałka Opałka,
ul. Zegrzyńska 71, 05-119 Legionowo

Bałtycka, Daliowa, Gajowa, Gdyńska, Handlowa, Helska, Kwiatowa, Miła, Myśliwska, Polankowa, Przemysłowa,
Sielankowa, Spokojna, Warszawska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Wiejska, Zakopiańska.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja
Kopernika, ul. Zakopiańska 4,
05-120 Legionowo

Aleja 3 Maja od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Fryderyka Chopina, Henryka
Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza, Jagiellońska od nr 1 do nr 9C (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 22G (strona
parzysta), Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 39 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Kazimierza
Wielkiego od nr 1 do nr 13A (strona nieparzysta), ks. płk Jana Mrugacza od nr 2 do końca (strona parzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10C (strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Rynek,
Stanisława Wyspiańskiego od nr 2 do końca (strona parzysta), Stefana Batorego od nr 1 do nr 39A (strona nieparzysta)
i od nr 2 do nr 36 (strona parzysta), Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 21A (strona nieparzysta) i
od nr 2 do nr 16C (strona parzysta), Warszawska od nr 2 do nr 54A (strona parzysta), Władysława Reymonta.

KZB Legionowo Sp. z o. o.,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3,
05-120 Legionowo

Aleja 3 Maja od nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30A do końca (strona parzysta), Cypriana Kamila Norwida od nr 1
do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 2C (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 15A (strona ieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), Juliusza Słowackiego od nr 22 do końca (strona parzysta) i od nr 41 do końca (strona
nieparzysta), Królowej Jadwigi nr 2, ks. płk Jana Mrugacza od nr 1 do końca (strona nieparzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 28 do nr 30 (strona parzysta) i od nr 31 do nr 45 (strona nieparzysta), Ogrodowa od nr 2 do końca (strona parzysta),
Stanisława Wyspiańskiego od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Warszawska od nr 56 do nr 62 (strona parzysta).

Urząd Miasta Legionowo,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

Barska, Gdańska od nr 1 do nr 27 (strona nieparzysta), Gnieźnieńska, Górnośląska od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), agiellońska od nr 64 do końca (strona parzysta) i od nr 67 do końca (strona nieparzysta), Krakowska, Kujawska, Lubelska od nr 1 do nr 11A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona
parzysta), Mazowiecka od nr 1 do nr 25 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 32 (strona parzysta), Parkowa od nr 2
do nr 16 (strona parzysta), Piastowska, Poznańska od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona
parzysta), Stefana Batorego od nr 73 do końca (strona nieparzysta) i od nr 84 do końca (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 63 do nr 127 (strona nieparzysta) i od nr 72 do nr 134 (strona parzysta), Warmińska.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Hol przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego,
ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo
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Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Aleksandra Głowackiego, Artura
Grottgera, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 47 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 50 (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 34 do końca (strona parzysta), Jagiellońska od nr 24 do nr 62 (strona parzysta) i od nr 39 do nr 65 (strona nieparzysta), Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jasnogórska, Kazimierza Wielkiego od nr 2 do nr
18 (strona parzysta), Kościelna, ks. Augustyna Kordeckiego, ks. Jana Ignacego Skorupki, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Piotra
Skargi od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), Marii Konopnickiej, Ostrobramska, Parkowa od nr 1
do nr 27B (strona nieparzysta), Stanisława Konarskiego, Stefana Batorego od nr 41 do nr 71 (strona nieparzysta) i od nr 38 do nr
82 (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki od nr 16D do nr 70 (strona parzysta) i od nr 21B do nr 61 (strona nieparzysta), Wandy
Tomczyńskiej, Zygmunta Krasińskiego od nr 1 do nr 17 (strona nieparzysta) i od nr 2 do końca (strona parzysta).

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Hol w Przedszkolu nr 2 im. Doroty Gellner,
ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo

Bolesława Chrobrego od nr 47A do końca (strona nieparzysta) i od nr 52 do końca (strona parzysta), Emilii Plater,
gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Dwernickiego, Hetmańska od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr
23 do końca (strona nieparzysta), Jana III Sobieskiego od nr 107 do końca (strona nieparzysta), Jana Kozietulskiego od nr 12 do końca (strona parzysta) i od nr 13A do końca (strona nieparzysta), ks. Piotra Skargi od nr 11
do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Leopolda Lisa Kuli od nr 1 do nr 23A (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Lwowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Mariana Langiewicza, Marszałkowska, Parkowa od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr 29 do końca (strona nieparzysta),
Prymasowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 8B do końca (strona parzysta), Rycerska od nr 2 do
końca (strona parzysta), Senatorska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta),
Stanisława Moniuszki, Stefana Czarnieckiego od nr 7A do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona
parzysta), Weteranów.

Arena Legionowo,
ul. Bolesława Chrobrego 50B,
05-120 Legionowo

Hetmańska od nr 1 do nr 21 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 16 (strona parzysta), Husarska od nr 2 do nr 12
(strona parzysta), Jana III Sobieskiego od nr 12 do końca (strona parzysta) i od nr 43 do nr 105A (strona nieparzysta), Mieszka I od nr 2 do końca (strona parzysta), Prymasowska od nr 2 do nr 8A (strona parzysta), Rycerska
od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Senatorska od nr 1 do nr 7B (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona
parzysta), Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta).

Przedszkole Miejskie z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Sala nr 21, ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo

Husarska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Jana III Sobieskiego od
nr 33 do nr 41 (strona nieparzysta), Listopadowa, Mieszka I od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Orla,
Romualda Traugutta, Stanisława Małachowskiego, Tadeusza Rejtana.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Korytarz główny przedszkola,
ul. Husarska 18A, 05-120 Legionowo

Jana III Sobieskiego od nr 6 do nr 10 (strona parzysta), Królowej Jadwigi od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta),
Marysieńki.

Szkoła Podstawowa nr 7
im. VII Obwodu "Obroża" AK,
ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

Cypriana Kamila Norwida od nr 4 do końca (strona parzysta) i od nr 9 do końca (strona nieparzysta), Jana III
Sobieskiego od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta), Leśna od nr 1 do nr 9 (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona parzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 47 do końca (strona nieparzysta), Ogrodowa od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Piotra Wysockiego, Warszawska od nr 64 do nr 80 (strona
parzysta).

Miejski Ośrodek Kultury
im. Charlesa Spencera Chaplina,
ul. Cypriana Kamila Norwida 10,
05-120 Legionowo

Graniczna, Jerzego Siwińskiego od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Leśna od nr 8 do końca (strona arzysta) i
od nr 11 do końca (strona nieparzysta), Pałacowa, Warszawska od nr 82 do końca (strona parzysta), Wilanowska,
Zwycięstwa.

"Scena 210",
ul. Husarska 12, 05-120 Legionowo

Adama Mickiewicza od nr 17 do końca (strona nieparzysta) i od nr 22 do końca (strona parzysta), gen. Józefa
Sowińskiego od nr 16 do nr 32 (strona parzysta) i od nr 23 do nr 27A (strona nieparzysta), Jagiellońska od nr 23
do nr 37 (strona nieparzysta), Kazimierza Wielkiego od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca
(strona parzysta), Królowej Jadwigi od nr 9 do końca (strona nieparzysta), Władysława Broniewskiego od nr 5 do
końca (strona nieparzysta) i od nr 6 do końca (strona parzysta), Zygmunta Krasińskiego od nr 19 do nr 71 (strona
nieparzysta) i od nr 77 do nr 79 (strona nieparzysta).

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Władysława Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo

Aleja 3 Maja od nr 18A do nr 30 (strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 12 do nr 14 (strona parzysta),
Jagiellońska od nr 9D do nr 21 (strona nieparzysta), Władysława Broniewskiego od nr 1 do nr 3 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka,
ul. Władysława Broniewskiego 3,
05-120 Legionowo

Aleja 3 Maja od nr 11 do nr 31 (strona nieparzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 8 do nr 10 (strona parzysta),
marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 12 do nr 26 (strona parzysta), ppłk. Edwarda Dietricha.

Żłobek Miejski Motylkowy Świat,
ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1,
05-120 Legionowo

Gen. Józefa Sowińskiego od nr 17 do nr 21 (strona nieparzysta), Hubala, Królowej Jadwigi od nr 4 do końca (strona parzysta), Zygmunta Krasińskiego 75.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26, 05-120 Legionowo

Cieszyńska, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Gdańska od nr 29 do końca (strona nieparzysta), gen. Józefa
Bema, Górnośląska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Grunwaldzka,
Jana Kozietulskiego od nr 1 do nr 13 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), Joachima Lelewela,
Kaszubska, Leopolda Lisa Kuli od nr 22 do końca (strona parzysta) i od nr 23B do końca (strona nieparzysta),
Lubelska od nr 11B do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), Lwowska od nr 2 do końca (strona parzysta), Łowicka, Mazowiecka od nr 27 do końca (strona nieparzysta) i od nr 34 do końca (strona
parzysta), Pomorska, Poznańska od nr 14 do końca (strona parzysta) i od nr 17 do końca (strona nieparzysta),
Tadeusza Kościuszki od nr 129 do końca (strona nieparzysta) i od nr 136 do końca (strona parzysta), Toruńska,
Wileńska, Wiślana, Wrzesińska, Zygmuntowska.

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych, Jagiellońska 69,
05-120 Legionowo

ul. Jagiellońska 71

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant",
ul. Jagiellońska 71, 05-120 Legionowo
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Fundusze zmieniają Legionowo

Już ponad połowę 30-letniego okresu swojej działalności samorządy funkcjonują przy wsparciu w postaci funduszy unijnych i wykorzystały tę możliwość maksymalnie. Miasta i gminy są liderami w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym powstaje niezbędna dla codziennego życia infrastruktura.
Trudno sobie wyobrazić, jak dziś wyglądałoby Legionowo, gdyby nie pieniądze z Unii. Niektóre inwestycje nie powstałyby wcale, niektóre – ciągnęłyby się latami. W najbliższych numerach Pulsu Miasta będziemy prezentować dla Państwa zestawienie projektów, które powstały przy udziale finansów zewnętrznych.

facebook
@PulsMiasta
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Mieszkańcy rozwijają miasto
Inicjatywa Lokalna i Budżet Obywatelski, które funkcjonują w Legionowie, to idealny przykład obywatelskiego zaangażowania w rozwój społeczności miasta. Inicjatywa Lokalna rozpoczęła swoje funkcjonowanie
od uchwały Rady Miasta Legionowo w 2011 r. Od 2014 r., w kolejnych
budżetach Gminy tworzona jest rezerwa celowa na ten cel w wysokości
500 tys. zł. Natomiast pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miejskiej Legionowo rozpoczęła się w 2020 r., a z powodu pandemii
wyjątkowo zakończy się dopiero w 2021 r.
Obydwa programy koncentrują się na bardzo ważnym elemencie
jakim jest partycypacja, czyli współ-

lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowiadają na zbiorowe
potrzeby mieszkańców.

udział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugim jest
natomiast aktywność społeczności

watelskim najważniejsza jest część,
która je łączy, czyli mieszkańcy.
To oni, jeśli uważają, że konieczna jest
określona inwestycja lub inne działa-

Pomimo kilku różnic pomiędzy
Inicjatywą Lokalną a Budżetem Oby-

nia, mogą wystąpić z wnioskiem albo
projektem w ramach określonych

procedur. Ich temat może dotyczyć
wielu sfer zadań publicznych: budowy albo remontu dróg, sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, ale też działalności charytatywnej, kulturalnej,
czy edukacyjnej. Inicjatorami mogą
być mieszkańcy (pojedyncze osoby
lub nieformalna grupa) bądź występująca w ich imieniu organizacja pozarządowa.
Podkreślić należy, że w ramach
inicjatywy lokalnej mieszkańcy nie
tylko przedstawiają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również
deklarują współudział w jego realizacji. Może on polegać na świadczeniu
pracy społecznej, na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych. Nato-

miast w ramach Budżetu Obywatelskiego konieczne jest zaprezentowanie swojego projektu i przekonanie
do niego innych. To niezwykle ważny
element, gdyż o realizacji przesądzają
inni mieszkańcy w ramach oficjalnego
głosowania.
Warto dodać, że w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 r. zrealizowano
9 wniosków, natomiast do pierwszej
edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej trafiło dotychczas 16 projektów.
Więcej o obydwu programach
można przeczytaj na stronie legionowo.pl oraz legionowo.budzet-obywatelski.org.

Rok 2014
Mieszkańcy Osiedla Batorego (Dorota Michalska) 25 000,00 zł.
Bieżąca konserwacja boiska na Osiedlu Batorego polegająca na położeniu 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 zjeżdżalnią 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 gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sportowy
24 999,53 zł.
Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na terenie osiedla mieszkaniowego
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.

• Inicjatywa lokalna

Rok 2015
Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Beata Woźniak) 25 000,00 zł.
Miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu Jagiellońska.
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 zabawowymi 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.

• Budżet Obywatelski

Urząd Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41
pokój nr 3.41 II piętro
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41
pokój nr 4.06 III piętro
Referat Kultury i Współpracy

tel. 22 766 40 07

tel. 506 100 592
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Rok 2016
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 24 969,00 zł.
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej 7 położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5
i Piaskowa 7.

Rok 2017
Ewa Skonieczna 16 434,00 zł.
Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Młodych przy ul. Suwalnej F, G w Legionowie.

Mieszkańcy Osiedla przy ul. Piaskowej (Cezary Krauze) 25 000,00 zł.
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej 5 położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5
i Piaskowa 7.

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 Jagiellońska (Agnieszka Chudorlińska) 24 980,00 zł.
Przebudowa chodnika na Os. Jagiellońska – rozebranie obrzeży betonowych,
ułożenie kostki “Bauma”.

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

Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
na Osiedlu Sobieskiego 14 883,00 zł.

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

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.

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.

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

Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Zofia Rostkowska) 25 000,00 zł.
Budowa “Zielonego Zakątka” - skweru przy ul. Królowej Jadwigi 10.
Mieszkańcy Osiedla Jagiellońska (Marianna Lewandowska ) 25 000,00 zł.
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Królowej Jadwigi 10.

Rok 2018
Stowarzyszenie Bravehearts Legionowo (Paweł Kozł.owski) 50 000,00 zł.
Zakup i dostawa profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych
i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie – Inicjatywa Lokalna.
Mieszkańcy ulic z okolic Parafii Matki Bożej Fatimskiej (Wiesław Nawrocki)
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.
Mieszkańcy os. Kozłówka (Dorota Kęsicka) 5 258,00 zł.
Zakup i montaż kurtyny wodnej na terenie rekreacyjnym os. Kozłówka w Legionowie
Mieszkańcy os. Sobieskiego (Wiesław Kocyk) 47 970,00 zł.
Remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie Osiedla „Sobieskiego” przy ul. Pałacowej 4.
Mieszkańcy os. Sobieskiego (Krzysztof Mitura) 38 007,00 zł.
Remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie Osiedla „Sobieskiego” przy ul. Pałacowej 6.
Wiesław Nawrocki 49 938,00 zł. Dostawa i montaż dwóch pawilonów w celu utworzenia
Klubu Seniora.
Jerzy Wieniawski 38 508,81 zł. Remont utwardzenia działki przy ul. gen. B. Roi 6, 8 w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej, na wysokości
budynków B. Roi 6 i B. Roi 8 o długości ok. 60 mb.
Wojciech Adamczyk 38 508,81 zł. Remont utwardzenia działki przy ul. gen. B. Roi 8, 10
w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej,
na wysokości budynków B. Roi 8 i B. Roi 10 o długości ok. 60 mb.

Rok 2019
Elżbieta Makowiecka 17 000,00 zł.
Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wysockiego, na odcinku od ogrodzenia
miasteczka ruchu drogowego do ul. Wysockiego – 96 m²”.
Jacek Zawada 73 800,00 zł.
Dostawa i montaż jednego pawilonu na potrzeby użytkowników ogólnodostępnego
boiska sportowego przy ul. Orląt Lwowskich w Legionowie.
Andrzej Wojciechowski 22 000,00 zł.
Remont chodnika przy Al. 3 Maja 23 na działkach gminnych w Legionowie wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół działki przyległego do chodnika.
Elwira Korycka 90 000,00 zł.
Remont ciągu pieszego na terenie Osiedla Sobieskiego przy ul. Sobieskiego 21.

Ryszard Grabowski 38 508,81 zł. Remont utwardzenia działki przy ul. gen. B. Roi 10, 12
w Legionowie – ułożenie kostki betonowej na istniejącym utwardzeniu z trylinki betonowej,
na wysokości budynków B. Roi 10 i B. Roi 12 o długości ok. 60 mb.

Jacek Grzywaczewski 160 000,00 zł.
Remont nawierzchni chodnika przy budynku 25 ul. Sobieskiego 12 – ok 600 m².

Elżbieta Makowiecka 10 516,50 zł. Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wysockiego,
na odcinku od ogrodzenia „miasteczka ruchu drogowego” do ul. Wysockiego – 96 m².

Elżbieta Makowiecka 25 000,00 zł.
Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wysockiego na odcinku od ogrodzenia miasteczka ruchu drogowego do ul. Wysockiego - 96 m²”.

Władysław Kordowiecki 49 187,70 zł. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilanowskiej 3 i 5
Piotr Kokoszka 48 708,00 zł. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. J. III Sobieskiego 15
Fabian Sawicki 49 060,21 zł. Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Zegrzyńskiej.

Zofia Rostkowska 27 800,00 zł.
Wymiana nawierzchni chodnika od ulicy Sowińskiego z płytek na kostkę brukową
– 103,95 m².

facebook
@PulsMiasta
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Henryk Stępień 22 525,00 zł.
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Zegrzyńskiej 1B.
Zofia Rostkowska 28 890,00 zł.
Wymiana nawierzchni chodnika z płytek na kostkę brukową o powierzchni – 107 m²
łączącego deptak przy ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Królowej Jadwigi.
Zofia Rostkowska 60 952,00 zł.
Wymiana nawierzchni chodnika od deptaka ulicy Kazimierza Wielkiego do „Zielonego
Zakątka” na kostkę brukową – 225,75 m² wraz z podwyższeniem chodnika w miejscu
strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na odcinku 14,1 mb.
Anna Smagowska 54 825,00 zł.
Montaż obiektów małej architektury pomiędzy blokami 11-12 przy ulicach
Broniewskiego 5 - Sowińskiego 14 w Legionowie.
Jacek Zawada 44 965,00 zł.
Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem zlokalizowanego przy
ul. Orląt Lwowskich 8 w Legionowie.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie” 46 060 zł.
Utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodku
Kultury przy ul. Targowej.

A jak Ty będziesz się bawił?
odwołuje się do historycznych korzeni
Legionowa – jednym z motywów przewodnich jest kolej. Dlatego też będzie
na nim zabawowa kolejka dla dzieci.
Znajdzie się także motyw torów i stacji kolejowych. Mieszkańcy podkreślali
jak ważna jest dla nich natura. Dlatego drugim motywem jest las sosnowy.
Naokoło placu znajdzie się dużo zieleni.
Zagospodarowane zostaną wszystkie
istniejące drzewa, kilka zostanie dosadzonych. Wśród zieleni znajdą się figury
dzikich zwierząt, donice na sadzenie
roślin przez dzieci oraz tabliczki, na których napisane zostaną nazwy roślin.

Wiemy już jak będzie wyglądał
plac zabaw dla każdego. Sprawdź
co możesz zyskać przebywając
w tej wyjątkowej przestrzeni. Super
zabawę? Integrację czy pobudzenie
zmysłów? Po co wybierać, na terenie na osiedlu Jagiellońska znajdziesz wszystko.
To chyba jeden z najdłużej konsultowanych projektów w Legionowie.
Od początku robiliśmy wszystko, żeby
zaangażować jak największą liczbę
osób w jego projektowanie. Cel był
jeden - stworzyć miejsce, w którym
każdy może poczuć się jak u siebie.
Projektantki dostały całe mnóstwo
wytycznych przygotowanych przez
grupę kilkudziesięciu osób szczególnie
zaangażowanych w budowę tego miejsca i na tej podstawie stworzyły dwie
koncepcje placu zabaw. Czy koncepcje spełniają nasze oczekiwania? Zdecydowanie tak! Obecnie jesteśmy na
etapie ich konsultowania i najprawdopodobniej wybierzemy jedną, do której
przeniesiemy najciekawsze elementy
drugiej. Jeśli ktoś z czytelników tego
tekstu ma jeszcze jakiś pomysł, niech
śmiało go zgłosi. Tylko szybko, bo już
prawie skończyliśmy pracę.

Wszystkie zmysły zaangażowane
W rozmowach z rodzicami pojawiały się
dwa główne wątki: możliwość integracji

To, co istnieje
Projektując plac zabaw odniesiono się do istniejących na tym terenie
przedeptów (ścieżek wydeptanych
przez ludzi). W przestrzeni, jak w relacji - nie ma sensu narzucanie sztucznych dróg, lepiej wykorzystać te, które
ludzie naturalnie stworzyli. Głównym i
najważniejszym celem placu zabaw
jest integracja - niepełnosprawnych,
dzieci, seniorów, dorosłych - dlatego
na samym środku zagospodarowano
część wypoczynkową. Z tego punktu
łatwo obserwować pociechy, a jednocześnie można porozmawiać z innym
rodzicem, podładować telefon czy
wysłać wiadomość e-mail. W tym bowiem miejscu zaplanowano istnienie
gniazdek z prądem. Tuż obok, w cieniu
drzew i rabat z roślinnością będziemy mogli wspólnie poczytać książkę,
obejrzeć przedstawienie dla dzieci
czy zrobić festiwal baniek mydlanych.
Na zielonej trawie będzie ustawionych
kilka hamaków, znajdzie się także
miejsce na położenie koca.

i dotyku. Maksymalnie dużo zabawek
zostanie dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Najróżniejsze huśtawki, karuzela, z której może
korzystać także osoba na wózku inwalidzkim czy podwyższone piaskownice.
Pamiętać o wszystkim
Dodatkowymi perełkami będą elementy oświetlenia – niezwykle estetyczne i także pobudzające wyobraźnię
lampy oświetlające niektóre drzewa
oraz wierzbowe szałasy i bardzo naturalne zabawki, które rozwijają kreatywność nie tylko najmłodszych. Na placu
zabaw zaprojektowano także toaletę.
Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować osobom, które zaangażowały
się w tworzenie tego wyjątkowego

Seniorze, też się pobaw!
Być może seniorzy nie będą mieli
ochoty zjeżdżać na zjeżdżalni. Chociaż
kto wie, bo projektujemy je w taki sposób, aby na każdą z nich mogli wejść
dorośli. Być może żadna z kilku różnych
huśtawek (bocianie gniazdo, koszyczek, huśtawka dla rodzica z dzieckiem)
nie znajdzie uznania wśród seniorów.
Chociaż tego też nie jesteśmy pewni,
bo po potańcówkach w Parku Zdrowia
wiemy, że starsi umieją pokazać jak
można się bawić! Wiemy natomiast, że
strefa fitness przypadnie do gustu każdemu, kto chce zachować dobrą formę.
Czy to 10- czy 100-latkowi.
Kolejką do lasu
Dzieci rodzą się z naturalną potrzebą nauki. Wszystko je ciekawi, wszystko
jest dla nich nowe. Nie oceniają. Dzięki
temu plac zabaw może stać się miejscem integracji i nauki życia w świecie
pełnym różnorodności. Chcąc wzmacniać naturalną chęć nauki, plac zabaw

także dorosłych, przestrzeń, w której
mogą się poznać i wzajemnie wspierać
oraz miejsce, w którym przebodźcowane dzieci mogą się wyciszyć. Nie tylko
zieleń ma spełniać takie zadanie. Spokojną strefą placu zabaw będzie także
strefa sensoryczna. Tutaj znajdziemy
ścieżkę bosych stóp czy zabawki delikatnie angażujące zmysły wzroku

miejsca. Dzięki ich wskazówkom, projektantkom udało się naprawdę dobrze
odpowiedzieć na nasze potrzeby. Dzięki wspólnej pracy nasz plac zabaw ma
szansę stać się miejscem prawdziwej
integracji. Jestem pewna, że tę szansę
wykorzysta!
Matylda Durka
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Muzyczny
Plac Zabaw
Na III Parceli powstał plac
zabaw dedykowany dzieciom,
które mieszkają w okolicy Miejskiego Ośrodka Kultury przy
ulicy Targowej. Inwestycja ta
powstała dzięki Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich
„Działamy Lokalnie”.
Muzyczny plac ma służyć najmłodszym legionowianom, nie tylko
tym, którzy korzystają z warsztatów
czy zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie, ale również okolicznym mieszkańcom. Plac został
zrealizowany w formule Inicjatywy
Lokalnej. O wykończenie terenu
zadbało samo stowarzyszenie, nie
tylko oczyściło teren, ale też przygotowało ściany budynków do malowania.
Zakres całej inwestycji obejmował montaż urządzeń do zabawy na
polu piaskowym, zagospodarowanie
terenu oraz budowę obiektów małej
architektury. Na ogólnodostępnym
placu zabaw stanął podwójny bujak
na sprężynie, urządzenie muzyczne
dla dzieci w wieku 0-3 lat, panel muzyczny i instrument Barelo. Koszt placu to 34 096,83 zł. Poniżej zamieszczamy opis niektórych urządzeń.
Wyspa muzyczna to urządzenie
w formie małej wysepki, która stwo-

rzona została z myślą o dzieciach
w wieku 0-3 lata. Dzięki różnorodnym elementom rozwija motorykę
maluchów, pobudza ich ciekawość
na temat otaczającego świata, uczy
samodzielności w pokonywaniu różnych barier. Wspinanie się i schodzenie z wysepki ćwiczy równowagę,
koordynację ruchów i siłę rąk.
Panel muzyczny to urządzenie, które poprzez zabawę może
być początkiem dalszych muzycznych eksperymentów. Dzieci
w grupach mogą tworzyć własne
melodie lub naśladować istniejące,
a dzięki pracy w zespołach – ćwiczyć twórczą współpracę. Instrumenty idealnie sprawdzą się również podczas zajęć dydaktycznych
na świeżym powietrzu np. lekcje
muzyki lub rytmiki. Na zajęciach
dzieci mogą stworzyć własne instrumenty muzyczne typu marakasy, tamburyn, rury deszczowe.

#legionowo
#PulsMiasta

legionowo.pl

Moje osiedle
Na
najstarszym
legionowskim blokowisku, czyli Osiedlu Batorego znajdującym się
przy ulicy Słowackiego
do 2014 roku niewiele
działo. Ot blokowisko
(w 11 blokach 461 lokali), które wyróżniało się
głównie znaczną ilością zieleni, wśród której często gromadzili się miłośnicy procentowych trunków, zarówno
w dzień, jak też po zmierzchu. Szczególnie dokuczliwe
były wieczorne spotkania przy tzw. boisku, a właściwie
wybetonowanym placu. Z grającymi w piłkę też był problem, gdyż piłki grają albo wpadały na balkony sąsiadującego z tym obiektem bloku, albo dudniły o drzwi garaży
tak, że trudno było wytrzymać.

na betonie często kończyła się różnymi kontuzjami. Teraz
jest to nowoczesne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę
z praktyczną, bezpieczną nawierzchnią, a gdy do niego
w ramach kolejnej inicjatywy w roku 2015 zostało zamontowane ogrodzenie boiska, nieproszeni „goście” zaczęli
pojawiać się rzadziej. Ogrodzenie jest niezbędne z dwóch
powodów: chroni nawierzchnię boiska przed dewastacją,
parkowaniem samochodów itp. oraz zapobiega wpadaniu
piłek do przyblokowych ogródków czy na balkony, a także
uderzeniom w drzwi garaży.

Tak było, gdyż od tego czasu zaszła tu duża zmiana.
Z pewnością wpływ na to miały różne przedsięwzięcia zrealizowane na tym osiedlu w latach 2014 – 2018 w ramach
inicjatyw lokalnych, które zmieniły oblicze tej malej ojczyzny. Miło jest mieszkać na osiedlu zadbanym, estetycznym,
gdzie jest dużo zieleni. A jeszcze milej, gdy są na nim obiekty dobrze służące mieszkańcom. To oddziałuje także na ich
zachowanie, do czegoś zobowiązuje.

Kolejną inicjatywą (2016 r.) było stworzenie kilku miejsc
parkingowych na szczycie pawilonu przy ul. Warszawskiej.
W 2017 roku powstał zdrój wodny, który bardzo się przydaje
osobom korzystających z obiektów sportowych. Pobiliśmy
rekord, gdyż na żadnym osiedlu legionowskim nie powstało tyle lokalnych inicjatyw służących mieszkańcom. A to
nie było nasze ostatnie słowo, gdyż wiosną 2018 roku zamontowane zostały na osiedlu trzy wiaty na rowery. Wielu
mieszkańców korzysta z tego środka lokomocji, a metraż
mieszkań i piwnic nie pozwala na przechowywanie rowerów. Na najstarszym legionowskim osiedlu zaszła kolejna
zmiana na plus.

Na tym nie poprzestaliśmy i urządziliśmy na działce,
gdzie mieści się boisko, siłownię plenerową. Jest na nią
duże zapotrzebowanie mieszkańców osiedla, korzystają
z niej zarówno osoby młode, jak również starsze, którym
ciężko jest dotrzeć do miejsc rekreacji położonych w dalszych częściach Legionowa.

Wspólne działanie zaowocowało także piknikami, które były uwieńczeniem zakończenia kolejnych inwestycji.
Można śmiało stwierdzić, że do 2014 roku miejskie imprezy
omijały Osiedle Batorego, a od czasu pierwszej inicjatywy,
co roku mieszkańcy integrują się, wspólnie się bawiąc na
piknikach. Tradycją osiedlowych spotkań, oprócz różnorodnych atrakcji kulinarnych, stały się mecze siatkówki pomiędzy przedstawicielami władz, a zespołem mieszkańców.
A wszystko to w przyjaznej atmosferze.

Instrument muzyczny Barelo
1 szt. Urządzenie w formie dwóch
kolorowych bębnów wydających
różnej tonacji dźwięki. Umieszczone są na metalowym słupku, który
może być bezpośrednio zamontowany do ziemi. Instrument zainspirowany jest tradycyjnymi bębnami
conga z Afryki. Z instrumentu mogą
korzystać 2 osoby.
W 2014 roku w ramach środków na inicjatywy lokalne
na tym osiedlu z aktywną Radą Osiedla zmodernizowaliśmy
dwa place zabaw, jeden dla maluchów, drugi dla dzieci starszych. Mieszkańcy zaangażowali się bardzo, czyścili ogrodzenie placów, malowali płotki (nawet dzieci). W tym samym
roku dzięki udanej współpracy na osiedlu powstało boisko
z bezpieczną nawierzchnią. Usytuowane właściwie na granicy osiedla dotychczas raczej odstraszało, a ci którzy się
tu gromadzili z upodobaniem zakłócali spokój mieszkańców, telefony na Policję i do Straży Miejskie były normą. Gra

Wiele zmieniło się na korzyść i miało to wpływ także
na zmianę zachowania mieszkańców. Nie było przypadków dewastacji sprzętów, wszystkie obiekty wykonane
w ramach inicjatyw lokalnych mają się dobrze i są sprawne.
To najlepiej świadczy o dbałości o wspólne dobro.
Życie mieszkańców Osiedla Batorego płynie w miarę
spokojnie, choć wiadomo, że podobnie jak w pozostałych
częściach miasta, dochodzi od czasu do czasu do incydentów naruszających porządek, którym towarzyszy picie
napojów z procentami. Oczywiście, do takich zdarzeń nie
powinno dochodzić, ale … Samo życie.
Małgorzata Luzak

Place zabaw już otwarte,
ale apelujemy o rozwagę
Od 30 maja możliwe było ponowne otwarcie placów zabaw. Jednak większość z nich nie
jest ogrodzona i nie da się skontrolować liczby
przebywających na nich osób. Nie jest też możliwa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu.
W związku z tym apelujemy do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie, które pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno dla ich dzieci, jak i pozostałych.
Sugerujemy, żeby w przypadku, gdy na terenie placu przebywa już duża liczba osób, wybierać
inną lokalizację na wypoczynek i zabawę. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy
wejściu i wyjściu z placu. Jednocześnie przypominamy, by zachowywać co najmniej 2-metrowy
dystans, a jeśli brak takiej możliwości, to zasłaniać
nos i usta, zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia.
W Legionowie mamy kilkadziesiąt placów zabaw,
część z nich jest zarządzana przez Urząd Miasta,

inne przez KZB, a także administracje poszczególnych osiedli czy wspólnot mieszkaniowych. Kiedy
place były niedostępne, ich zarządcy nie marnowali
czasu. Np. na placach zabaw, które są zarządzane
przez miasto, wykorzystano okres tymczasowego
zamknięcia do przeprowadzenia wszelkich koniecznych napraw i renowacji, a także wymiany piasku
w piaskownicach.

facebook
@PulsMiasta

PWK przez 30 lat
Rozwój infrastruktury komunalnej w Legionowie
(zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków)
przebiegał dużo wolniej niż w Warszawie z uwagi
na ograniczone środki finansowe.

Zgodnie z przyjętym planem budowy, w roku 1967 oddano do użytku
pierwszy obiekt infrastruktury kanalizacyjnej – przepompownię ścieków
komunalnych „Centralna” przy ulicy
Leśnej, zapewniającą przewidywany do lat 90-tych odbiór ścieków
z miasta Legionowo oraz przystąpiono do programu przekazania obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, co nastąpiło w 1976 roku.
Równocześnie
przystąpiono
do prac projektowych nowej Stacji
Uzdatniania Wody, pozwalającej na
zaopatrzenie w wodę wszystkich
przyszłych odbiorców, osiedli „Batorego”, „Jagiellońska”, „Sobieskiego”. Stacja Uzdatniania Wody została
oddana do eksploatacji w 1980 roku.
W latach 2009-2015 przeprowadzono
jej gruntowną modernizację. Obecnie
dostarcza wodę do ok. 32 000 mieszkańców Legionowa.

Zalążkiem sieci wodociągowej
był wybudowany w okresie międzywojennym, na terenie koszar wojskowych, wodociąg z rur żeliwnych
kielichowych, łączonych uszczelnieniem sznurowo – ołowiowym,
rozprowadzający wodę z lokalnej
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hydroforni (zlokalizowanej w pobliżu ówczesnej wytwórni gazu do napełniania balonów obserwacyjnych
przy ul. Wąskiej) oraz sieć kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej ścieki
przez szereg studni rewizyjno-chłonnych w stronę ulicy Strużańskiej.

Ze względu na powiększający
się na przełomie lat 1990/1991 obszar rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowania formalno-prawne, władze
miejskie zdecydowały się na przejęcie
od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Legionowo.
Jedną z pierwszych decyzji było
wybudowanie w 1990r. kolektora ścieków sanitarnych DN800 do
warszawskiej oczyszczalni „Czajka”.
Pozwoliło to na dalszą rozbudowę
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Potem
władze miejskie powołały w strukturach Komunalnego Zakładu Budżetowego wydzieloną jednostkę – Oddział
Wodociągów i Kanalizacji, zajmujący
się dostawą wody i odbiorem ścieków
z miasta Legionowo.
Następnie ze względu na rozbieżność
zadań
statutowych,

w roku 1994 władze miasta Legionowo zdecydowały się na wydzielenie ze struktur Komunalnego Zakładu Budżetowego samodzielnej
jednostki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o., zajmującej się
dostawą wody i odbiorem ścieków
komunalnych i opadowych z terenu
miasta Legionowo.
PWK kiedyś i dziś
Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Spółka z o.o zostało
powołane do realizowania jednego z najważniejszych zadań
własnych gminy – dostarczania
wody i odbioru ścieków komunalnych i tym zajmuje się niezmiennie od 26 lat.

Poza tym obecnie dzięki możliwościom technicznym
samodzielnie buduje sieci wodociągowe (kiedyś Spółka nie
posiadała odpowiedniego zaplecza technicznego, żeby to
realizować).

Kalendarium

30 lat pracy
W jaki sposób zmiany w strukturze, przekształcenia i rozwój technologiczny wpłynęły na poprawę życia
w Legionowie?
1. Poprawa szeroko pojętej jakości
życia - dostęp do wody i kanalizacji na
bardzo wysokim poziomie w skali kraju
(96 % mieszkańców miasta jest podłączonych do sieci wodociągowej i 98%
mieszkańców miasta jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej).
2. Poprawa zdrowia - woda bardzo
dobrej jakości, przebadana i nieskażona w wyniku wprowadzenia nowoczesnych technologii uzdatniania.
3. Wyeliminowanie dużej ilości szamb (często nieszczelnych) –

ochrona zdrowia i środowiska poprzez
zaprzestanie zanieczyszczania wód
podskórnych.
4. Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców – stały i nieprzerwany dostęp do wody i odprowadzania ścieków.

1990/1993 -wydzielenie z MPWiK – Warszawa miejskich struktur wod – kan. z okresem działania w ramach Komunalnego Zakładu Budżetowego,
1994 – powstanie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. jako spółki miasta i gminy Legionowo,
1995 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod – kan. dzielnicy przemysłowej „Łajski” – Osiedle „Młodych”,
1995/2005 – budowa sieci wod – kan. i obiektów kanalizacyjnych na terenie miasta Legionowo,
2005 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod – kan. dzielnicy „Piaski”,
2007 – zmiana nazwy na „Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja obiektów na terenie miasta Legionowo,
2009 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” (II stopień),
2010 – przejście w eksploatację obiektów i sieci wod-kan. Centrum Szkolenia Policji i wykonanie modernizacji Punktu Zlewnego ścieków przy ul. Sikorskiego w Legionowie,
2010 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod-kan Centrum Szkolenia Policji,
2011 – likwidacja przepompowni „Zastępcza” w centrum miasta,
2012 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” obejmująca również wyposażenie w niezależne źródło energii elektrycznej; pierwsze instalacje wodomierzy ze zdalnym odczytem,
2013 – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
2014 – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
2015 – modernizacja przepompowni ścieków „Centralna” obejmująca również wyposażenie w niezależne źródło energii elektrycznej,
2016 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” obejmująca montaż nowych aeratorów i filtrów ze złożem filtracyjnym, remont osadnika i budowę nowego; budowa Placu
Wodnego; budowa 9 km sieci kanalizacyjnej w dzielnicach Bukowiec i Grudzie wraz z trzema tłoczniami,
2015-2017 – przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody „Piaski” oraz modernizację przepompowni ścieków Główna i Wojskowa wyposażając je w niezależne źródła energii
elektrycznej,
2017/2018 – połączenie ze sobą w jeden system wszystkich stacji uzdatniania wody, tzw. „spinka wodociągowa”,
2019 – przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków „Piaski”,
2020 – wdrożenie systemu biomonitoringu wody na na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” służącego do wczesnego ostrzegania przed nagłym zanieczyszczeniem wody
pitnej w sieci wodociągowej,
2020 – przebudowa układu kanalizacyjnego i likwidacja dwóch wyeksploatowanych przepompowni „Terenowej” i „Suwalnej”,
2020 – wymiana kolektorów tłocznych wody czystej na SUW „Jagiellońska”.
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Kulturalne
Legionowo
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. Niestety w tym roku pandemia
pokrzyżowała praktycznie wszystkie
plany. Jednak liczymy, że w kolejnych
latach legionowianie znów będą mogli bawić się na różnych imprezach.
Przedstawiamy kilka z nich, które
cieszą się największą popularnością
wśród młodych ludzi oraz seniorów.
Fish / Beef/ Pork / Turkey&Grill
Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o zdrowym
stylu życia. Impreza ta jest wspaniałą
okazją do integracji społeczeństwa,
promocji miasta oraz propagowania
naturalnej żywności. Natomiast wprowadzenie motywu rywalizacji (konkursy kulinarne) zapewnia wszystkim
uczestnikom imprezy wiele radości.

#legionowo
#PulsMiasta
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Rock&Cud
Od kilku lat na rynku miejskim
w Rocznicę Cudu nad Wisłą organizowany jest event łączący koncert muzyczny z historią. Prze te kilka edycji
odbywały się prelekcje historyczne,
warsztaty muralu oraz zloty motocyklowe – MotoCud.
Akcja poruszenie!
Jest to wydarzenie o charakterze
sportowym, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do jak największej aktywności. To także wspaniała okazja do promocji zdrowego
trybu życia oraz sportu powszechnego. Jest to akcja promująca markę naszego miasta, opartą na takich
wartościach, jak aktywność, zdrowie
i wspólnota. Podczas eventu swoją
ofertę prezentują kluby sportowe,
fitness-kluby i przedsiębiorcy mający w swojej ofercie jakiekolwiek zajęcia sportowe.
Potańcówki miejskie
Wraz z otwarciem Parku Zdrowia zaczęły odbywać się w naszym mieście po-

tańcówki. Ponieważ pierwotnie park ten
miał być dedykowany seniorom, uroczystość otwarcia skierowana była właśnie
do nich. W sezonie letnim seniorzy chętnie
przychodzą tu by tańczyć przy muzyce na
żywo i spotykać się z przyjaciółmi na piknikach. W ciągu kilku lat formuła imprezy
trochę ewoluowała i w niektóre dni odbywają się tu też dyskoteki.
Muzyka świata
/ Kultura.Porusza.
Park Zdrowia inspirował również
do organizacji cykl koncertów kameralnych. Najpierw były to koncerty instrumentalne (kwartet fletowy, klarnetowy
i wokalny oraz duet akordeonowy), następnie spektakle muzyczno-taneczne,
a ostatnio „zagrało słowo” - czyli poezja i teatr. Do współpracy zaprosiliśmy
Miejski Ośrodek Kultury, który wsparł
nie tylko organizacyjnie, ale również
zaprezentował swój teatr, a dyrektor
ośrodka wystąpił z recitalem.
Stałymi imprezami / wydarzeniami
są również „Orszak Trzech Króli”, uroczystości 1 sierpnia i 11 listopada oraz
pikniki sąsiedzkie. Te ostatnie organizowane są przy udziale radnych i samych
mieszkańców. Jednoczą społeczności
lokalne i cieszą się coraz większą popularnością.

Kontakt: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, pok. nr 4.07, 4.11, tel. 22 766 40 78, 22 766 40 79.

Konkurs fotograficzny
Ruszył konkurs "30 lat samorządu w Legionowie". Pokaż rozwój naszego miasta na przestrzeni
ostatnich 30 lat. Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca.
Urząd Miasta w Legionowie, ogłosił konkurs fotograficzny z okazji
30 lecia Samorządu Terytorialnego.
27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze
w Polsce wybory samorządowe. Celem konkursu jest promocja miasta
jako terenu atrakcyjnego turystycznie,
pokazanie rozwoju Legionowa na przestrzeni 30 lat, rozwijanie umiejętności
obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, zaprezentowanie walorów
krajobrazowych, architektonicznych

i kulturowych miasta Legionowa. Osoby zgłaszające się do konkursu powinny złożyć grafikę przedstawiającą
zestawione 2 fotografie pokazujące
tę samą przestrzeń miejską na przełomie 30 lat (np. przed remontem i po),
w formacie .jpg, opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. Każdy uczestnik
może dokonać jednego zgłoszenia.
W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, do prac zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
Termin nadsyłania prac mija 30
czerwca 2020 r. (data nadesłania/
wpływu). Ocena prac przez Jury nastąpi do 10 lipca 2020 r. Zwycięzcy
Konkursu zostaną powiadomieni przez

30 lat
z kulturą

W ciągu ostatnich 30 lat
funkcjonowania, Miejski Ośrodek w Legionowie ulegał transformacjom dostosowując swoją ofertę do zmieniających się
potrzeb społecznych. To instytucja, która niezmiennie dba
o legionowian proponując im
szeroki wachlarz imprez kulturalnych, spektakli oraz spotkań z twórcami.

Wśród imprez, które odbywają się cyklicznie i cieszą się dużym
zainteresowaniem publiczności
z uwagi na wartości artystyczne
i edukacyjne są m.in. Noworocz-

Mamy nadzieję, że niedługo
wrócimy do cyklicznych imprez
kulturalnych i tradycji stanie się zadość. Tymczasem instytucje kultury
zmieniają ofertę i proponują szereg
działań on-line, warsztatów i koncertów, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Referat Kultury i Współpracy

organizatora telefonicznie do dnia
15 lipca 2020 r. Ogłoszenie wyników
konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Wernisaż i wystawa prac
odbędzie się w Atrium Urzędu Miasta
Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.
Dla zwycięzcy przewidziana nagroda główna w postaci roweru
górskiego Romet, a dla wszystkich
uczestników dyplomy oraz wystawa
pokonkursowa (również na stronie internetowej miasta). Wszelkie pytania
dotyczące konkursu należy kierować
na adres: kultura@um.legionowo.pl lub
dzwoniąc pod numer 22 766 40 84.

legionowo.pl

ny Koncert Kolęd, Koncerty muzyki klasycznej, Festiwal „Kiedy
mnie już nie będzie”, Niedzielne
Spotkania z Bajką – spektakle
dla dzieci, koncerty edukacyjne
dla dzieci – artyści z Filharmonii
Narodowej (raz w miesiącu), kolejna edycja PROG ROCK FEST,
Dni MOK, Festiwal piosenki harcerskiej Wiosenne Czarowanie,
Festiwal Szaniawskiego Legionowo, Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej.
Oprócz działalności koncertowej Miejski Ośrodek Kultury
niezmiennie od wielu lat zajmuje
się również działalnością edukacyjną. Pomaga mieszkańcom
Legionowa w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności przez
prowadzenie licznych zajęć artystycznych
dla
wszystkich
grup wiekowych. W MOK działały
sekcje zainteresowań i zespoły
artystyczne m.in.: teatralne, taneczne, śpiewu, gry na instrumentach, plastyczne, rytmiki artystycznej, rękodzieła.

MOK zaprasza!
Od 6 czerwca ruszyły już zajęcia sekcji zainteresowań, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków zachowania bezpieczeństwa tzn. maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk oraz zachowanie
bezpiecznej odległości i zajęcia w mniejszych grupach. Zajęcia będą
trwały do końca roku szkolnego. Odmrożone sekcje to:
MOK przy ul. Norwida
Pracownia Śpiewu Estradowego Angel`s Voice prowadzona
przez Angelę Gerłowską
Teatr ETIUDA prowadzony przez Walentynę Janiszewską
Pracownia Plastyczna M prowadzona przez Małgorzata
Mirkowską-Grabowską
Teatr ADONAI - prowadzony przez Hannę Wilczyńską
Warsztaty teatralne prowadzone przez Przemysława Kaczyńskiego
Akademia Młodego Automatyka prowadzona
przez Przemysława Masiaka
Legionowska Szkoła Bluesa prowadzona przez Filipa Güntzela
Nauka gry na fortepianie prowadzona przez Michała Junga
Ratusz
Teatr Grupa Form Niewymyślnych prowadzony
przez Walentynę Janiszewską
Studio Tańca i Piosenki SZACHRAJ
MOK przy ul. Targowej
Studio Teatralno-Edukacyjne prowadzone przez Marię Quoos
Zajęcia z Jogi prowadzone przez Marię Quoos
Studio Tańca ALEXIA prowadzone przez Aleksandrę Marek
Ceramika prowadzona przez Annę Wijatkowską
Pracownia Śpiewu Estradowego Angel`s Voice prowadzona
przez Angelę Gerłowską
Ponadto do końca czerwca zdalnie są prowadzone zajęcia dla
najmłodszych Klub Malucha BRZDĄC - Olena Durka-Jankowska
Małgorzata Sobiecka

facebook
@PulsMiasta
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WAKACJE Z MUZYKĄ
Wiosna i lato to w Legionowie
pory roku, które zwykle obfitowały
w wiele wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Przez obecną sytuację
w kraju, władze miasta nie mogą
zorganizować imprez masowych,
jednak starają się zapewnić mieszkańcom ciekawą ofertę. Czerwiec
i lipiec będzie więc w naszym mieście obfitował w muzykę, ale pod
hasłem „bezpieczeństwo”.
Od 4 czerwca ruszył cykl koncertów online pt. „Koncertowisko”.
W każdy czwartek o godz. 18:00 na
fanpage’u miasta „Legionowo.Porusza!” oraz na kanale na Youtube
mieszkańcy mogą obejrzeć występ
jednego z lokalnych artystów lub
zespołów muzycznych. „Koncertowisko” łączy różne nurty muzyczne,
a także daje możliwość zaprezentowania się młodym talentom. Cykl roz-

począł koncert rapera Michała Kandy
Pyrcaka, którego występ cieszy się
dużą liczbą wyświetleń na platformie
Youtube. Następnie słuchacze mieli
przyjemność wysłuchać niesamowitego wokalu Angeliki Gerłowskiej oraz
„poczuć bluesa”, dzięki zespołowi
Heavy Metal Blues. Kolejne koncerty
będą obfitować w wirtuozów gitary
i skrzypiec.
Kolejną propozycją dla mieszkańców jest projekt „Muzyczny Rajd”, który
wystartował 13 czerwca. Składa się on
z czterech godzinnych koncertów odbywających się w sobotnie popołudnia.
Jest to cykl nietypowy, ponieważ w tym
przypadku muzyka sama dotrze do słuchaczy i to dosłownie. Zespół grający
muzykę rockową i rozrywkową porusza
się autem ulicami Legionowa i dociera
w różne części miasta. Pierwszy koncert
odbywał się na trasie Rynek, Plac Ko-

ściuszki i Osiedle Batorego. 20 czerwca
trasa koncertu przebiegać będzie przy
ulicy Królowej Jadwigi do Parku Zdrowia,
a 27 czerwca zaplanowana jest w rejonie
Ronda Husarskiego, na tyłach Faktorii
i na Skwerze Ks. J. Popiełuszki. Muzyczny
Rajd zatrzyma się na Rondzie Przystanek,
na Osiedlu Młodych i w Parku im. Kościuszkowców.
Trzecim projektem muzycznym
przygotowanym dla mieszkańców
jest „Muzyczny Balkon”, który rusza
22 czerwca. Tworzyć go będą legionowskie talenty, które co tydzień
o godz. 16:00 będą dawać koncerty
z balkonu legionowskiego ratusza.
Podobnie jak w przypadku „Koncertowiska” każdy znajdzie coś dla siebie,
ponieważ artyści będą prezentowali
różne nurty muzyczne. Nie zabraknie
więc reprezentantów rocka, muzyki
klasycznej czy rozrywkowej.
Ostatnim muzycznym cyklem są
„Wieczory kameralne”, czyli koncerty muzyki klasycznej. Planowo mają
rozpocząć się 4 lipca o godz. 18:00
na „Moim rynku” (odnowiona część
targowiska miejskiego). W każdą sobotę lipca mieszkańcy będą mogli
odbyć muzyczną podróż po ulicach
Paryża, Alhambry czy poczuć się
jak na Bałkanach. W przypadku tego
wydarzenia liczba osób, które będą
mogły wejść na teren imprezy, jest
ograniczona. Dodatkowo widzowie
będą musieli spełniać wszelkie wymagane przez organizatora warunki
bezpieczeństwa.
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