Bloki SML-W
Impuls do rozwoju Legionowa dało nadanie
praw miejskich w 1952 r. (od tego czasu Legionowo ma prawo do nazywania się miastem),
powstanie dużych zakładów przemysłowych
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Legionowie (SML-W) w 1959 r.
Już w 1964 r. ruszyła budowa pierwszego osiedla
mieszkaniowego „Batory”, składającego się w sumie z dziesięciu bloków. Ważnym wydarzeniem
było uruchomienie w 1974 r. tzw. Fabryki Domów
Mazowieckiego Kombinatu Budowlanego w Łajskach. Fabryka produkowała tzw. wielką płytę,
z której legionowska spółdzielnia budowała wielorodzinne bloki mieszkalne, tworzące kolejne
osiedla.
W 1974 r. rozpoczęła się budowa największego osiedla – „Jagiellońska”. W 1975 r. zasiedlono na nim pierwszy blok (nr 26) z wielkiej płyty
przy ul. Jagiellońskiej 21. Jako następny powstał

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU!
https://www.youtube.com/watch?v=QzUeT3Cv1GA

pierwszy wieżowiec w Legionowie – blok nr 50
przy ul. Słowackiego (obecnie ul. Norwida 14).
Na początku lat 80. XX w. zaczęto budowę
osiedla „Sobieskiego”. Jest ono inne niż osiedle
„Jagiellońska”, głównie dlatego że znajduje się
na nim mało wysokich budynków, a przeważają niewielkie, trzypiętrowe. W drugiej połowie
lat 80. XX w. powstało także osiedle „Młodych”,
na którym Spółdzielnia wybudowała wówczas
tylko sześć bloków mieszkalnych. W czasie,
gdy Spółdzielnia budowała swoje bloki, po drugiej stronie torów kolejowych powstawało wojskowe osiedle „Piaski”.
W latach 80. XX w. nasza miejscowość
liczyła już 50 tysięcy mieszkańców, co przyczyniło się do tego, że w 1987 r. Legionowo stało się
miastem prezydenckim, czyli miastem, na którego czele stoi prezydent.
Dziś w ponad 140 spółdzielczych budynkach mieszka około 25 tysięcy legionowian,
a miasto ogółem liczy ponad 54 tysiące mieszkańców.
W 1994 r. legionowska SML-W zakończyła
epokę budowania z wielkiej płyty.

CIEKAWOSTKA
Metoda budowania bloków mieszkalnych wielkopłytowa, inaczej
mówiąc z wielkiej płyty, polegała na
tym, że na miejsce budowy przywożono i łączono w całość gotowe elementy budowlane wykonane w Fabryce Domów – płyty o dużych rozmiarach. Płyty te zrobione były
z betonu albo żelbetu.

Fot. 1. Osiedle „Jagiellońska”
i „Piaski”, lata 80. XX w.

Fot. 2. Budowa osiedla
„Jagiellońska”, 1975 r.

Fot. 3. Logo
Mazowieckiego
Kombinatu Budowlanego

Fot. 4. Osiedle „Jagiellońska”
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Poziomo:
3. z niego wielka płyta
4. muzyczna lub do budowy bloku
mieszkalnego
6. zabierze cię na dowolne piętro w bloku
8. składa się z wielu bloków
10. każdy lokal ma swój
11. codziennie pomaga utrzymać porządek
w bloku i wokół niego
12. królewskie osiedle w Legionowie
13. każdy lokal ma swoją, np. na rowery
14. nią otwierasz drzwi
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Pionowo:
1. ptak do budowy wieżowca
2. do niego wrzucisz śmieci
w wieżowcu
3. nazwa pierwszego osiedla
spółdzielczego w Legionowie
5. wielorodzinny wysoki budynek
7. dzięki niemu dowiesz się, kto
czeka przed wejściem
9. może być schodowa
13. do zabawy, z huśtawką

Fot. 5. Budowa osiedla „Jagiellońska”, 1975 r.
Fot. 5. Przed blokami,
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