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„30 lat samorządu terytorialnego”.
W środę - 27 maja mija 30 lat od pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego
w Polsce. Uważam, że jest to bardzo dobry moment na podsumowanie 30 lat naszej
samorządności.
Moją pracę oparłam na wiadomościach uzyskanych od dziadków oraz rodziców,
ponieważ 30 lat temu jeszcze nie było mnie na świecie.
Pod koniec lat 80 polska gospodarka przeżywała kryzys. Władze państwa, jeszcze
wówczas komunistyczne, zostały zmuszone do podjęcia rozmów w opozycją. W lutym 1989 r
rozpoczęły się rozmowy Okrągłego Stołu. Jednym ze skutków tych rozmów były wybory
parlamentarne przeprowadzone 4 czerwca tego samego roku. Wybory te nie były całkowicie
wolne. Większość miejsc w sejmie została wcześniej obsadzona przez komunistów, natomiast
w wyborach do senatu opozycja zdołała zająć aż 99 miejsc. Nowo wybrany senat zainicjował
wprowadzenie reform samorządowych.
Wybory samorządowe w 1990 roku wynikały z ustawy o samorządach gminnych z dnia
8 marca 1990 roku i były ważnym krokiem w kształtowaniu nowej, wolnej Rzeczpospolitej.
Był to bardzo ważny czas, ponieważ po obaleniu komunizmu rodziła się w naszym kraju
demokracja. Reforma samorządowa jest jedną z najlepiej przeprowadzonych reform
w Polsce.
Najważniejszym celem wyborów samorządowych, było zastąpienie rad narodowych radami
gmin. Wybrane rady mogły podejmować decyzje niezależnie od władz centralnych, posiadały
własne budżety i zarządzały własnym majątkiem. Na nowo uformowane rady gmin nałożono
obowiązek wyboru prezydentów, burmistrzów, a także wójtów, którzy stanowią element
wiedzy wykonawczej w Polsce.

Ludzie byli pełni zapału. Chcieliśmy zmian, cieszyliśmy

się z odzyskanej demokracji.

Rozpoczęło się wtedy, także w Legionowie tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
1990 rok był rokiem ogromnych nadziei i wielkich zmian. Lokalnym samorządowcom
brakowało doświadczenia. Samorządność tworzono w Legionowie od zera. Doświadczenie
zdobywano w tej kwestii w trakcie działania. Tworzono wówczas zasady funkcjonowania
miasta.
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pracowitość, lokalny patriotyzm. 30 lat temu mieszkańcy Legionowa uzyskali możliwość
realnego wpływu na najbliższe otoczenie. Mieszkańcy Legionowa otrzymali możliwość
mówienia o potrzebach lokalnej społeczności. Uzyskaliśmy możliwość tworzenia oddolnych
inicjatyw na przykład stowarzyszeń.
W ciągu tych 30 lat, które minęły od tych wyborów samorząd i życie lokalne w Legionowie
nieustannie się zmieniały. Społeczność lokalna poprzez wybór swoich przedstawicieli zaczęła
uczestniczyć w tworzeniu swojego miasta. To jaki jest samorząd, zależy od aktywności jego
mieszkańców, od tego jak działają dla swego miasta. Za nami trzy dekady ogromnej pracy
mieszkańców i samorządowców Legionowa.
Jestem dumna z tego, że mam to szczęście należeć do pokolenia, które mogło
obserwować ogromne zmiany w naszym mieście. Po 1990 roku wszystko się zmieniło: jest
kolorowo, marzenia jednak mogą się spełniać.
Rok 2020 to dobra okazja do podsumowania i docenienia dorobku naszej lokalnej wspólnoty.
Możemy się „zatrzymać” i przyjrzeć się zmianom jakie zaszły w naszym mieście.

Przede wszystkim gminy otrzymały możliwość swobodnego ustalania podatków, co
jest bardzo ważną kompetencją. Podatki tworzą nasz miejski budżet.
Pojawiło się narzędzie demokracji bezpośredniej, którym jest referendum lokalne.
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merytorycznych, które są istotne dla mieszkańców Legionowa.
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Każdy z mieszkańców Legionowa, który uczestniczy w życiu miasta – swojej lokalnej
ojczyzny, jest samorządowcem. Udział mieszkańców w życiu miasta czy osiedla jest bardzo
ważny.
Nasz samorząd doskonale działa przy wsparciu funduszy unijnych. Nasi włodarze
umiejętnie wykorzystują środki europejskie dzięki czemu standard życia w naszym mieście
poprawił się. Przykłady dynamicznego rozwoju Legionowa widzimy na każdym kroku
Jedną z ważniejszych zmian było wybudowanie kanalizacji oraz oświetlenie powiatu.
Dla społeczeństwa przejawia się to w większym komforcie jeśli chodzi o higienę oraz
bezpieczeństwo mieszkańców. Legionowo otrzymało nawet III nagrodę w kategorii
„Oświetlenie terenów rekreacyjnych, parków i małej architektury” w

ogólnopolskim

konkursie organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Następna zmiana to poprawa infrastruktury. W powiecie wybudowano więcej dróg
oraz sieć ścieżek rowerowych, niektóre z nich zostały sfinansowane ze środków unijnych.
W 2019 roku gmina Legionowo otrzymało wyróżnienie Stowarzyszenia Rzetelnego
Biznesu, Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego tytułem SOLIDNY PARTNER
W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Jest to nagroda za podejmowane przez miasto działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw w środowisku
lokalnym.
Legionowo zajęło trzecie miejsce w kraju, w rankingu miast wykorzystujących środki
z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje transportowe. Pojawiło się więcej połączeń
komunikacyjnych naszego miasta ze stolicą i okolicznymi miejscowościami. Możemy
korzystać z Transportu Miejskiego oraz prywatnych przewoźników. Dzięki pomocy
Szwajcarów w Legionowie wybudowano nowoczesny dworzec PKP. Utworzono połączenia
kolejowe SKM, dzięki czemu szybko przemieszczamy się do Warszawy. Mieszkańcy mogą
korzystać z bezpłatnych autobusów dowozowych do stacji PKP. Kiedyś mieszkańcy nie mieli
takich możliwości. Miasto dofinansowuje mieszkańcom Legionowa kartę legionowianina
dzięki czemu dojazdy do stolicy są tańsze.

W Legionowie powstało również wiele inwestycji, które służą sportowcom oraz
osobom, które chcą być aktywne fizycznie. Możemy do nich zaliczyć Arenę DPD Legionowo
oraz znajdujący się przy niej stadion, a także boisko w okolicach Szkoły Podstawowej nr. 7
i niedawno wybudowane boisko za Faktorią. Powstał także nowy basen miejski. Mieszkańcy
mają
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W naszym powiecie wybudowano również wiele siłowni plenerowych. Inwestycje te
sprawiły, że społeczność lokalna może wspólnie aktywnie spędzać czas i się rozwijać.
W mieście zmodernizowano i wybudowano nowe placówki oświatowe. Legionowo
inwestuje w bazę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych. W naszym mieście powstały
biblioteki, Powiatowa instytucja Kultury.
W mieście działa prężnie Miejski Ośrodek Kultury, a w nowoczesnym Ratuszu mamy salę
widowiskową, w której mieszkańcy mają kontakt z kulturą. Do miasta przyjeżdżają artyści
z koncertami, a także wystawiane są różne sztuki teatralne.
Mamy w naszym mieście Muzeum Historyczne, dzięki czemu możemy zapoznać się
z historią naszego miasta.. W Legionowie działa także Towarzystwo Przyjaciół Legionowa.
Kilkukrotnie Legionowo otrzymało certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji.
Eksperci stwierdzili, że

władze miasta dbają o rozwój szkolnictwa. Miasto inwestuje

w oświatę, wspiera rozwój młodzieży, nauczycieli.
W naszym mieście często organizowane są rożne imprezy lokalne, które mają zbliżać
i dostarczać rozrywkę dla obywateli. Pikniki rodzinne, imprezy takie jak: Dni Legionowa czy
nawet Potańcówki dla Seniorów w Parku Zdrowia cieszą się ogromnym powodzeniem wśród
społeczeństwa. Seniorzy mają w naszym mieście Miejską Radę Seniora.
Kolejną zmianą na lepsze, w stosunku do roku 1990, jest dofinansowywanie przez
samorząd wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Wraz z rozwojem miast oraz przemysłu
pojawia się coraz więcej zanieczyszczeń, dlatego ważne jest, aby robić to co w naszej mocy
aby pomóc naszemu środowisku.
Kolejna zmiana o której chcę wspomnieć to modernizacja oraz budowa nowych placów
zabaw. Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu mają więcej miejsc do zabawy.

W 2019 roku nasze miasto już kolejny raz zajęło wysoką pozycję w Rankingu
Najlepszych Samorządów, organizowanym przez Rzeczpospolitą. Tym razem zajęliśmy 4
miejsce na Mazowszu i 7 w całej Polsce co jest bardzo wysoką pozycją bo wśród 864 gmin.
Ranking sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty
w obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania.
W 2018 roku otrzymaliśmy nagrodę EkoJanosik , która jest przyznawana gminom
które wyróżniają się w działaniach na rzecz ekologii oraz poprawy jakości powietrza.
Ostatnio pojawił się tzw. budżet obywatelski. Także Legionowo chce oddać część
budżetu do dyspozycji mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli wnioskować o realizację
różnych zadań w mieście czy na swoim osiedlu. W ten sposób społeczność może brać udział
w życiu miasta.

Poziom życia w naszym mieście uległ znacznej poprawie. Jakość naszego życia
w mieście wzrosła. Osiągnięcia samorządu dowodzą skuteczności myślenia, że Państwo
to wspólnota obywateli którzy realizują w wymiarze krajowym i lokalnym swoje cele.
Legionowo jest miejscem przyjaznym ludziom i środowisku. Mieszkańcy dobrze się
tutaj czują i całymi rodzinami chcą spędzać wolny czas. Dobrze się mi tutaj mieszka, pracuje
i wypoczywa. Bliskość stolicy dodatkowo sprawia, że jest miastem atrakcyjnym.
Nasze miasto jest miastem obywatelskim, w którym mieszkańcy angażują się w jego rozwój.

Lubię nasze miasto i cieszę się że mogę tutaj mieszkać

