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Egzemplarz bezpłatny

...mnożąca stanowiska urzędnicze  
i nie załatwiająca żadnego problemu 
metropolitalnego – mówi „twarz” usta-
wy o związkach metropolitalnych, Po-
seł na Sejm RP Jan Grabiec. Wtórują 
mu samorządowcy, politycy i miesz-
kańcy, oburzeni, że nikt nie pyta ich  
o zdanie przy podejmowaniu tak istot-
nych decyzji dotyczących ich „małych 
Ojczyzn”. Podczas sesji Rady Miasta 
Legionowo padło dosadne porów-
nanie obu aktów prawnych „są one  
tak podobne funkcjonalnie i co do idei 
jak krzesło i krzesło elektryczne”.  
Dlaczego zatem politycy PiS mani-

pulują opinią publiczną, udając że ich 
ustawa o ustroju miasta st. Warszawy 
to właściwie to samo co uchwalona  
i podpisana przez prezydenta Andrzeja 
Dudę ustawa metropolitalna?

CAŁY ARTYKUŁ NA S. 3

#NICoNASbezNAS
Dawno już nic nie poruszyło tak 

mieszkańców, radnych i samorządow-
ców jak projekt ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy autorstwa po-
słów Prawa i Sprawiedliwości. Należy 
dodać, że posłów, którzy nie tylko nie 
mieszkają w Warszawie, ale nie znają 
jej problemów. Ponieważ przepycha-
na tzw. ścieżką poselską, bez żadnych 
konsultacji ustawa przynosi wiele 
zmian dla mieszkańców 34 gmin, za-
równo przedstawiciele samorządów 
jak i mieszkańcy zażądali prawa głosu.  
#NicoNasbezNas to akcja na Facebo-
oku, która spowodowała zahamowanie 
PiSowskiej machiny legislacyjnej.

CAŁY ARTYKUŁ NA S. 6, 7

MegaWarszawa to nie metropolia
Ustawa metropolitalna, 
którą przyjęto  
w Sejmie w 2015 r. 
była ustawą dla ludzi, 
dotyczyła ona komu-
nikacji publicznej 
i „wspólnego biletu”. 
Ustawa PiS-u 
to ustawa
dla polityków...

Artykuły dotyczące 
tematu MegaWarszawy

Czytaj s. 3, 6-7 

Umowa na budowę
basenu podpisana Pierwsze wbicie łopaty

28 lutego, godz. 14.00

Długo wyczekiwana przez
mieszkańców inwestycja – drugi 
basen, tym razem na os. Piaski, 
weszła w zasadniczą fazę.
7 lutego spółka KZB Legionowo 
podpisała umowę z wykonawcą 
– firmą Moris Polska.

Jak zapowiada prezydent
Roman Smogorzewski,
rok szkolny w 2018 roku
uczniowie „ósemki” rozpoczną
na nowej pływalni.

CZYTAJ NA S. 5  

Infrastruktura Legionowa znów została doceniona. 
Tym razem w konkursie na „Najlepiej oświetloną 
gminę i miasto 2016 roku” – miasto zajęło I miejsce.

Legionowo na pierwszym miejscu

Czytaj s. 5
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MOJE LEGIONOWO

Bogusława – Słyszałam, 
że dzięki temu miałaby po-
wstać jedna strefa biletowa 

ZTM, to słuszny pomysł. 
Mam tylko nadzieję, że nie wy-

kluczyłoby to naszej darmowej komunika-
cji, z której bardzo często korzystam.

Dorota – Nie jest to 
według mnie dobre roz-
wiązanie. Legionowo ma 

swoją własną historię i sta-
nowiło zawsze niezależne mia-

sto od Warszawy. Powinno tak pozostać, 
gdyż chciałabym zostać Legionowianką.

Hanna – Nie słyszałam zbyt 
wiele o samym projekcie, nie 
znam go też szerzej. Jednak 

włączenie Legionowa do War-
szawy wydaje mi się conajmniej chybionym 
pomysłem.

Jadwiga – Rodzina mó-
wiła mi o tym projekcie. 
Wydaje mi się, że stwo-

rzenie takiego dużego 
wspólnego obszaru dla tak 

wielu mieszkańców jest złe. Jak wte-
dy zaspokoić potrzeby tak wielu miast  
i społeczności.

Czy jesteś za przyłączeniem 
Legionowa do MegaWarszawy 
wg projektu ustawy stworzonej 
przez posła Jacka Sasina?

 

w ostatnich 
tygodniach Le-
gionowo zaistniało 

we wszystkich ogól-
nopolskich mediach. 

Udało nam się poruszyć samorządow-
ców, mieszkańców i polityków, którzy 
pod oporem społecznym cofnęli się  
o krok i spowolnili prace nad ustawą  
o ustroju miasta st. Warszawa. Niektó-
rzy pytają o co tyle hałasu? Przecież 
Legionowo od 2015 r. głośno i wyraźnie 
mówiło, że chce metropolii. I tak jest 
nadal. Ale jak powiedział jeden z legio-
nowskich polityków – ustawa uchwa-
lona dzięki staraniom Jana Grabca  
w listopadzie 2015 r. i projekt posła 
Sasina z 2017 r. mają tyle wspólnego,  
co krzesło z krzesłem elektrycznym. 
Ustawa o związkach metropolitalnych 
jest skonsultowana z samorządami,  
podpisana przez prezydenta Andrze-
ja Dudę i po przyjęciu przez ministra 
Mariusza Błaszczaka przepisów wyko-
nawczych będzie gotowa do wdrożenia.  
Zapewnia finansowanie na pozio-
mie 700 mln zł rocznie na wspólny, 
zintegrowany transport i jest przede 
wszystkim dobrowolna dla gmin.  
W ustawie posłów PiS jest mnóstwo 
niewiadomych, a największą z nich jest 
brak jakichkolwiek środków na popra-
wę transportu. Samorządowcy zgodnie 
ostrzegają – ta ustawa nie poprawi jako-
ści transportu. Wręcz ją pogorszy, gdyż 
wspólna polityka transportowa obejmie 
znacznie większy teren – gminy, w któ-
rych nie ma tak dobrej komunikacji jak 
w Warszawie i nie zapewnia przy tym 
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13 marca
15.00 – 16.30
Paweł Głażewski
16.30 – 18.00
Janusz Klejment

20 marca
15.00 – 16.30
Andrzej Kalinowski 
16.30 – 18.00
Mirosław Pachulski

27 marca
15.00 – 16.30
Anna Łaniewska
16.30 – 18.00
Agata Zaklika

DYŻURY RADNYCH

ani złotówki na ten cel. Oznacza to, że 
za te same pieniądze te same autobusy 
będą jeździły dalej, więc rzadziej. Czy 
to może być tańsze? Nie ma takiej opcji. 

Legionowo chciało i nadal chce 
związku metropolitalnego. Ale jak 
mówi poseł Jan Grabiec, to w ustawie 
z 2015 roku chodziło o metropolię,  
w ustawie z 2017 – o dobro metropolity. 
Jednym słowem jest to projekt politycz-
ny, który ma na celu przejęcie władzy 
w stolicy, przy okazji likwidując naj-
bliższe mieszkańcom szczeble samo-
rządu lokalnego, wprowadzając chaos 
i zwiększając biurokrację. Czy chcemy, 
aby o naszych lokalnych sprawach de-
cydowali włodarze stolicy? Czy oni 
wiedzą co jest potrzebne mieszkańcom 
Legionowa? Czy priorytetem dla pre-
zydenta „wielkiej Warszawy” będzie 
lokalna ulica czy nawet podmiejski 
szpital, czy może jednak deficytowa, 
ale flagowa inwestycja jaką jest metro 
czy dofinansowanie jakiejś wielkiej,  
widowiskowej inwestycji?

Na szczęście mieszkańcy podwar-
szawskich gmin i stolicy powiedzieli 
głośno i wyraźnie: Nic o nas bez nas! 
W wielu gminach podjęto uchwały, 
wyrażające stanowiska w tej kwestii,  
w kilku – zapadły decyzje o referen-
dach. W Legionowie będziemy mogli 
powiedzieć NIE tej „MegaWarszawie” 
już 26 marca. 

Więcej na ten gorący temat w tym 
numerze Mojego Legionowa. 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ LEKTURY,
REDAKCJA „MOJEGO LEGIONOWA”!

2 |   DYŻURY
LEGIONOWSKICH RADNYCH
Kto dyżuruje w marcu w Biurze 
Rady Miasta Legionowo?

3 |   MEGAWARSZAWA
TO NIE METROPOLIA
Czym się różni ustawa metropolitalna 
z 2015 roku od projektu ustawy 
PIS-u o MegaWarszawie?

4 |   WYNAJEM LOKALI NA DWORCU 
Jakie usługi mogą pojawić się 
w przyszłości na legionowskim 
dworcu?

4 |   INWESTYCJE KOMUNALNE
Rusza przebudowa ulicy Partyzan-
tów. Które drogi zostaną utwardzo-
ne? 
 
5 |   LEGIONOWO
NA PIERWSZYM MIEJSCU 
Najlepsza gmina w Polsce.
Legionowo laureatem konkursu.

5 |   BUDOWA BASENU
Rusza budowa drugiego basenu  
w Legionowie. Kiedy pierwsze 
wbicie łopaty?

6 |   NIC O NAS BEZ NAS
Co oznacza dla mieszkańców
wprowadzenie uchwały
o MegaWarszawie?
Poznaj opinie radnych.

8 |   PORADY PRAWNE 
Prawo i małżeństwo. Nieodpłatna 
pomoc prawna w Legionowie.

9 |   SPORT
Trenuj ze Zdrofitem. 
Stypendia sportowe. Pobiegnij 
w półmaratonie leśnym „Na żarcie”.

10 |   OCHRONA POWIETRZA
Stacja pomiarowa. Samochody 
elektryczne w Legionowie?

11 |   DLA UCZNIA I RODZICA
Konsultacje społeczne w SP7. Złóż 
wniosek o stypendium artystyczne.

12 |   REFERENDUM 26 MARCA
Wykaz granic obwodów głosowania.

14 |   PROGRAM ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT
Radna o wolontariuszach
i wynikach pracy urzędu.

14 |   1% PODATKU
Podaruj swój 1% potrzebującym? 

15 |   Z UCZUCIEM O ZDROWIU
Walentynki w ratuszu.
Defibrylatory ratują życie.

16 |   JAK ZDOBYĆ 8.000
LUB 16.000 ZŁOTYCH?
Chcesz wymienić stary piec
węglowy – zobacz jakie są dotacje.

Drodzy Czytelnicy,

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE:
1) w terminie od dnia 17 lutego 2017 
r. do dnia 24 lutego 2017 r. bedą 
przyjmowane zgłoszenia kandydatów 
na członków Miejskiej Komisji do 
Spraw Referendum,
2) w terminie od dnia 17 lutego 2017 
r. do dnia 3 marca 2017 r. będą  
przyjmowane zgłoszenia kandydatów 
na członków Obwodowych Komisji 

do Spraw Referendum.

KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI 
MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA :
1) jest obywatelem polskim  
lub obywatelem Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelem polskim,
2) najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat,
3) stale zamieszkuje na obszarze 
Gminy Legionowo,
4) nie jest pozbawiona praw  
publicznych  prawomocnym  
orzeczeniem sądu,
5) nie jest pozbawiona praw 
wyborczych prawomocnym  
orzeczeniem Trybunału Stanu,

6) nie jest ubezwłasnowolniona  
}prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można 
otrzymać w Urzędzie Miasta Legio-
nowo (pok. 3.38, II piętro) lub pobrać 
z Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.
legionowo.pl, zakładka  "Referendum 
gminne 2017".  Wypełniony formularz 
zgłoszenia należy złożyć w Biurze  
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legio-
nowo  w godzinach pracy Urzędu.

PREZYDENT MIASTA
/-/ROMAN SMOGORZEWSKI

Nabór – REFERENDUM
Nabór kandydatów do składu 
Miejskiej Komisji do Spraw Re-
ferendum w Legionowie i Ob-
wodowych Komisji do Spraw 
Referendum w Legionowie.
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Jan Grabiec przypomina – W na-
szej ustawie nie tworzyliśmy nowej 
jednostki samorządu terytorialne-
go, nie odbieraliśmy samodzielności 
powiatom i gminom. Jej ideą było 
utworzenie dobrowolnego związku,  
który miał się zajmować komunikacją. 
Nasza ustawa wprowadzała konkretne 
finansowanie zadań komunikacyjnych 
po to, żeby rozszerzyć „wspólny bilet” 
na nowe miejscowości. Ustawa  
zapewniała 700 mln zł dofinanso- 
wania rocznie.

W projekcie PiS-u mamy nową 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
która ma przejąć kompetencje powia-
tów, co sprawi, że mieszkańcy swoje 
sprawy, które dziś załatwiają w po-
wiecie, np. rejestrację samochodu,  
być może będą musieli załatwiać  
w Warszawie. Ustawa Sasina nie prze-
widuje ani złotówki na komunikację. 
Mówi się, że być może w jakichś  
dodatkowych przepisach pojawią się 
dodatkowe środki, ale dużo mniej-
sze niż te, które my przewidzieliśmy  
w ustawie – dodaje polityk.

Ważnym argumentem jest też to, 
że ustawa o związkach metropolital-
nych ponad rok temu weszła w życie  
i czeka na przepisy wykonawcze.  

Jak mówił podczas spotkania  
w Legionowie poseł Jacek Protas, 
przez 27 lat funkcjonowania polskie 
samorządy pokazały, że sprawdza się 
zasada pomocniczności, mówiąca,  
że jeżeli można coś załatwić na pozio-
mie gminy, powiatu to tam powinno się 
to załatwiać a nie w Warszawie. –  Nie-

stety, okazało się że muszę brać udział 
w rozpaczliwej obronie tego dorobku, 
który przez 27 lat wspólnie wypraco-
waliśmy. Przez ostatnich kilkanaście 
miesięcy praktycznie na każdym po-
siedzeniu sejmu staje jakaś ustawa, 
która uderza w samorząd. W państwie 
PiS, które buduje prezes Kaczyński 
nie ma miejsca na samorządność,  
samodzielność. Państwo ma być za-
mordystyczne, podporządkowane jed-
nej ideologii, a w praktyce podporząd-
kowane jednemu człowiekowi – mówi.

Ustawa o związkach metropo-
litalnych została uchwalona w paź-
dzierniku 2015 r. i na mocy tej ustawy  
8 aglomeracji – miast wraz ze swoimi 
obszarami funkcjonalnymi – mogło 
utworzyć związki metropolitalne. Nie-
stety rząd PiS nie wydał żadnych aktów 
wykonawczych do tej ustawy i dlatego 
miasta nie mogą tworzyć związków, 
choć ustawa funkcjonuje. 

– Ustawa o tzw. wielkiej Warsza-
wie nie jest żadną ustawą metropoli-
talną. Ustawa o związkach ma jeden 
cel  – przejąć władzę w stolicy. Każda 
stolica kraju jest symbolem i jest cen-
na politycznie. PiS w ostatnich latach 
nie potrafił wygrywać w Warszawie  
i w związku z tym postanowił poszu-
kać metody, by różnymi kruczkami  
i sztuczkami wygrać wybory w War-
szawie – mówi Protas, dodając – 
Mieszkańcy gmin wokół Warszawy: 
nikt Was nie pyta o zdanie. Jesteście 
ofiarami – ofiarami gry politycznej. 
Nikt o Was nie myśli, najważniejszze 
jest to, żeby przedstawiciel PiS za-
siadł w ratuszu warszawskim. Jest to 
ewidentny zamach na samorządność, 
samorządy.

9 października 2015 roku Sejm RP 
uchwalił ustawę o związkach metropo-
litalnych. Została ona podpisana przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę i opubliko-

wana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospo-
litej Polskiej. Związki metropolitalne 
mogłyby tworzyć (dobrowolnie) gmi-
ny i powiaty. Powstanie metropolii wy-
magałoby zasięgnięcia opinii rad gmin, 
rad powiatów, sejmiku województwa 
i wojewody. Metropolie mogły zacząć 
działać 1 stycznia 2017 roku, gdyby 
minister Mariusz Błaszczak wydał roz-
porządzenia do tej ustawy.

Zamiast tego stworzono nowy 
projekt dotyczący Warszawy i okolic. 
Projekt Prawa i Sprawiedliwości likwi-
duje podwarszawskie powiaty i zastę-
puje je nadrzędną jednostką – miastem 
st. Warszawa, w skład której wejdą  
34 gminy. Miasto stołeczne Warszawa 
będzie realizowało nie tylko zadania 
powiatu, ale też gmin w zakresie ładu 
przestrzennego, rozwoju społecznego  
i gospodarczego, publicznego trans-
portu zbiorowego i promocji. Będzie 

koordynować realizację zadań przez 
gminy, co jest czymś zupełnie nowym 
w samorządzie, którego każdy szczebel 
jest niezależny i kontrolowany jedynie 
pod względem zgodności z prawem. 
Art. 14 mówi, że rada m. st. Warszawa 
może postanowić o przekazaniu miastu 
st. Warszawa zadań przez gminy.

Prezydent miasta st. Warszawa 
byłby nie tylko starostą nowego me-
gapowiatu, ale też jednocześnie burmi-
strzem gminy Warszawa. Prezydenta 
wybieraliby mieszkańcy wszystkich 
gmin, więc de facto wybieraliby bur-
mistrza gminy Warszawa. Niepoko-
jący jest zapis art. 111 „w razie niero-
kującego nadziei na szybką poprawę  
i przedłużającego się braku skuteczno-
ści w wykonywaniu zadań publicznych 
Prezes Rady Ministrów na wniosek 
ministra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej może zawiesić  
organy miasta st. Warszawy lub gminy 
Warszawa i ustanowić zarząd komi-
saryczny na okres do 2 lat”. Oznacza 
to, że bez wyborów i bez wyroku sądu 
można będzie narzucić na 2 lata oso-
bę, która będzie rządziła bez mandatu 
społecznego. 

Po proteście społecznym poseł  
Jacek Sasin zapowiedział zmiany  
w ustawie i konsultacje. Mieszkańcy 
jednak pozostają czujni. W Legio-
nowie będą mogli wypowiedzieć się  
co sądzą o MegaWarszawie z mnó-
stwem niewiadomych i bez żadnych 
gwarancji poprawy jakości transportu 
już 26 marca w gminnym referendum.

TAMARA MYTKOWSKA

MegaWarszawa to nie metropolia
Ustawa metropolitalna, którą przyjęto w Sejmie w 2015 roku była ustawą dla ludzi, dotyczyła ona komunikacji publicznej 
i „wspólnego biletu”. Ustawa PiS-u to ustawa dla polityków, mnożąca stanowiska urzędnicze i nie załatwiająca żadnego problemu 
metropolitalnego – mówi „twarz” ustawy o związkach metropolitalnych, Poseł na Sejm RP Jan Grabiec. Wtórują mu samorządowcy, 
politycy i mieszkańcy, oburzeni, że nikt nie pyta ich o zdanie przy podejmowaniu tak istotnych decyzji dotyczących ich „małych 
Ojczyzn”. Podczas sesji Rady Miasta Legionowo padło dosadne porównanie obu aktów prawnych „są one tak podobne funkcjonalnie 
i co do idei jak krzesło i krzesło elektryczne”. Dlaczego zatem politycy PiS manipulują opinią publiczną, udając że ich ustawa o ustroju 
miasta st. Warszawy to właściwie to samo co uchwalona i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa metropolitalna?



Luty/Marzec 2017
Nr 2(55)

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl
www.legionowo.pl

MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta

 Zamówienie to zostało podzie-
lone na 3 zadania. Pierwsze z nich 
to wykonanie projektu budowy uli-
cy Prymasowskiej. Drugie zada-
nie dotyczy projektu przebudowy 
ul. gen. J. Sowińskiego (odc. od 
ronda marsz. Józefa Piłsudskiego 
do ul. Adama Mickiewicza) oraz  

ul. Marsz. J. Piłsudskiego (odc. od 
ronda marsz. J. Piłsudskiego do ulicy 
J. Mrugacza). Zadanie trzecie obej-
muje projekt budowy ul. Brzozowej 
(odc. od ul. Akacjowej do ul. Klono-
wej). Termin składania ofert upłynął 
3 lutego br. Urząd zamierza przezna-
czyć na te projekty 90 000 zł.

Przyszli wykonawcy będą mu-
sieli zaktualizować mapy, doko-
nać uzgodnień z Zarządcami Sieci  
w sprawie ewentualnych kolizji, 
opracować projekty tymczasowej  
i stałej organizacji ruchu oraz przy-
gotować kosztorysy. W postępowa-

niu przetargowym na każde zadanie 
wpłynęło 10 ofert. Komisja prze-
targowa bierze pod uwagę nie tylko 
proponowaną przez firmy cenę,  
ale również szybkość realizacji umo-
wy i doświadczenie zawodowe pro-
jektanta. W nawiązaniu do dokumen-
tacji z rażąco niskimi cenami, urząd 
wysłał do niektórych oferentów ko-
lejne pytania.

O wynikach przetargu będzie 
można przeczytać na stronie 
www.bip.legionowo.pl.

IWONA WYMAZAŁ

Budowa nowych dróg

Wśród lokali znajdują się dwa po-
mieszczenia o powierzchni ok. 16 m2 
posiadające instalację telekomuni-
kacyjną, czujki ruchu i klimatyza-
cję. Pozostałe lokale mają większą 
powierzchnię tj. około 72,17 m2, 
63,35 m2 oraz 71,40 m2. Oprócz po-
zostałych udogodnień dysponują one 
dużymi witrynami wystawowymi  
od strony ulicy Kościuszki oraz rolo-
wanymi kratami.

JAKIE PUNKTY POWSTANĄ
W CENTRUM KOMUNIKACYJNYM?

Przyszli wynajmujący mogą zor-
ganizować na dworcu punkt gastro-
nomiczny, salonik prasowy lub apte-
kę. Konsorcjum dopuszcza powstanie 

usług szewskich, pralni, księgarni lub 
drogerii. Jednocześnie zastrzega ono,  
by w w/w lokalach nie były pro-

wadzone działalności związane  
z prowadzeniem gier na automatach, 
jak również jakiejkolwiek inne dzia-

łalności w zakresie gier losowych, 
zakładów wzajemnych, działalność 
typu sex-shop, czy też działalność 
polegająca na wprowadzaniu do ob-
rotu substancji psychotropowych 
lub odurzających, w szczególności  
tzw. – dopalaczy”.

Cena wywoławcza czynszu 
miesięcznego netto dla wszyst-
kich lokali wynosi 78,00 zł/m2 

(plus należny podatek VAT w wy-
sokości 23%). Bliższych informa-
cji na temat warunków przetargu 
udziela KZB Legionowo Spółka 
z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 
pok. nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE:
HTTP://WWW.KZB-LEGIONOWO.PL/

PRZETARGI

Wynajem lokali na dworcu
Ogłoszono listę nieruchomości przeznaczonych na wynajem na terenie Centrum Komunikacyjnego. Konsorcjum firm:
KZB Legionowo Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Spółka z o.o. w późniejszym terminie
opublikuje termin przetargu i jego warunki. Konsorcjum przeznacza do wynajęcia na 3 lata 5 lokali użytkowych położonych 
na parterze Centrum przy ul. Kościuszki 8A.

Trwa przetarg na wykonanie 
projektów kilku legionow-
skich ulic. Komisja przetar-
gowa dokona wyboru naj-
korzystniejszych ofert, jakie 
wpłynęły do ratusza.

W lokalach  przeznaczonych do wynajęcia
dopuszcza się powstanie punktu

gastronomicznego, apteki, usług szewskich, 
pralni, księgarni lub drogerii

Zamówienie to obejmuje wstęp-
ne prace przygotowawcze, budowę 

jezdni z kostki betonowej oraz budo-
wę zjazdów indywidualnych i dojść  
do furtek. Do zadań firmy KOM-
PLEKSOWE USŁUGI DLA ROL-
NICTWA Paweł Wyżykowski będzie 
należało również wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego ulicy.

 Koszt tego remontu to 415 
898,25 zł. Łączna długość odcinka 
drogi objętego opracowaniem wyno-

si 650 mb. O tę inwestycję, w imieniu 
mieszkańców, zabiegał radny Jacek 
Zawada.

– Ta długo wyczekiwana dla 
mieszkańców inwestycja zapewni 
komfortowy i sprawny dojazd do 
nieruchomości położonych wzdłuż 
ulicy – mówi radny z Porozumienia 
Prezydenckiego.

Rusza przebudowa ulicy Partyzantów
Wybrano firmę, która zaj-
mie się przebudową ulicy 
Partyzantów. Remont drogi 
będzie obejmował odcinek  
od granicy drogi krajowej  
nr 61 do wlotu w ul. Grudzie.
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 Rozpoczęcie inwestycji to świet-
na wiadomość nie tylko dla dzieci  
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej  
nr 8, ale także dla wszystkich miesz-
kańców Legionowa. – Budujemy 
przede wszystkim basen szkolny,  
bo to jest zadanie własne gminy.  
To nie będzie drogi aquapark, który 
stałby się obciążeniem dla gminy, 
lecz basen sportowy z bardzo atrak-
cyjną częścią rekreacyjną  – mówi 
Roman Smogorzewski, dodając,  
że często w debacie publicznej pada 
pytanie po co nam spółki. Różnica 
pomiędzy inwestycją prowadzoną 
przez gminę a tą prowadzoną przez 
spółkę to 23%. Prawie ¼ kosztów 
mniej będzie wydatkowana na ten cel 
dzięki możliwości odzyskani VAT-
-u przez spółkę – tłumaczy Smogo-
rzewski.

Jak zapowiada wykonawca, termin 
1 września 2018 roku bez problemu 
zostanie dotrzymany. – Mamy na tę 
inwestycję około 15 miesięcy. Postara-
my się dołożyć wszelkich starań, aby 
zmieścić się w tym terminie. Mamy 
doświadczenie przy budowie obiek-
tów sportowo – rekreacyjnych – mówi 

Piotr Kryczkowski z Moris Polska.
– Po odjęciu VAT koszty tej inwe-

stycji to ok 14 mln zł – niedużo jak na 
basen, który będzie służył wszystkim 
mieszkańcom miasta – mówi Irena 
Bogucka, prezes KZB Legionowo 
sp. z o.o., dodając, że spółka wybie-
rze solidny nadzór, który dopilnuje 
terminu realizacji tej inwestycji.

/KZB SP. Z O.O./

Umowa na budowę basenu
Długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja  
– drugi basen, tym razem na 
os. Piaski, weszła w zasad-
niczą fazę. 7 lutego spółka 
KZB Legionowo podpisała 
umowę z wykonawcą – firmą 
Moris Polska. Jak zapowiada 
prezydent Roman Smogo-
rzewski, rok szkolny w 2018 
roku uczniowie „ósemki” roz-
poczną na nowej pływalni.

Komisja Konkursu na „Najle-
piej oświetloną gminę i miasto 2016 
roku” i „Najlepszą inwestycję oświe-
tleniową 2016 roku” przyznała Urzę-
dowi Miasta Legionowo I nagrodę  
w kategorii Oświetlenie Terenów Re-
kreacyjnych, Parków i Małej Archi-
tektury. Kapituła nagrodziła budowę 
zespołu terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych „Park Zdrowia”  
u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego 
i Bolesława Chrobrego, ulubione-
go miejsca wypoczynku seniorów. 
Park z tężnią solankową powstał  
w 2015 r. Mieszkańcy korzystają nie 

tylko z miejsc piknikowych i tężni,  
ale również z siłowni „pod chmurką”. 
Komisja podkreśliła, że dzięki dobo-
rowi odpowiednich słupów i opraw 
uzyskano niezwykły efekt oświetle-
niowy. Tak dobrane oświetlenie jest 
integralnym elementem małej archi-
tektury i może stanowić wzór do na-

śladowania przy projektowaniu tere-
nów parkowo-rekreacyjnych.

1,  2 MIEJSCE
Dodać należy, że miasto otrzy-

mało również III nagrodę w kate-
gorii „Oświetlenie Dróg i Terenów 
Publicznych” za budowę oświetlenia 
i demontaż słupów oświetleniowych 
na osiedlu przy ulicy Piaskowej.  
Komisja podkreśliła dużą role tej 
inwestycji w stworzeniu klimatu 
świetlnego, który będzie miał wpływ 
na aktywność i bezpieczeństwo 
mieszkańców w porze nocnej.

NAJLEPSZE GMINY
Podstawowym zadaniem kon-

kursu było nagradzanie i propagowa-
nie najlepszych rozwiązań oświetle-
niowych oraz ukazywanie ich jako 
wzorów godnych naśladowania.  
Organizatorzy przyznają, że wszystkie 
tegoroczne zgłoszenia prezentowały 

bardzo wysoki i wyrównany poziom. 
Pełna lista laureatów Konkursu 

jest dostępna na stronie interneto-
wej Polskiego Związku Przemysłu 
Oświetleniowego oraz XXV Mię-
dzynarodowych Targów ŚWIATŁO 
2017. Organizator konkursu, Polski 
Związek Przemysłu Oświetlenio-
wego reprezentuje polskie firmy 
oświetleniowe i wspiera aktywnie 
ich działalność na rynku krajowym 
i za granicą. Zrzesza producentów  
i dystrybutorów sprzętu oświetlenio-
wego oraz firmy działające na rzecz 
polskiego rynku oświetleniowego. 
Związek bierze udział w pracach  
legislacyjnych i tworzeniu przepisów 
prawnych w Polsce i w Unii Euro-
pejskiej. Wśród patronów konkursu 
znalazł się Związek Gmin Wiejskich 
RP, Izba Architektów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Mazowiecka Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa.

IWONA WYMAZAŁ

Legionowo na pierwszym miejscu
Infrastruktura Legionowa 
znów została doceniona. 
Tym razem w konkursie 
na „Najlepiej oświetloną 
gminę i miasto 2016 roku” 
miasto zajęło I miejsce.

Legionowo zostało
docenione pod kątem 
stworzonej infrastruk-
tury oświetleniowej
w Parku Zdrowia 

Tlenek węgla (tzw. czad) jest 
niezwykle silnie trującym, bezwon-
nym gazem stanowiącym uboczny 
produkt spalania paliw stałych, gazo-
wych i płynnych. W obiegowej opi-
nii określenie „czad” jest niesłusznie 
utożsamiane z dymem ze spalania 
węgla, stąd opinia, że czad można 
wyczuć, co jest równie mylące  
co niebezpieczne.

– Akcją bezpłatnego montażu 
czujników objętych jest 7 budynków 
drewnianych w których mieszka  
48 rodzin. Montowane są czujni-
ki (model CD-70 A4), posiada-
jące wszystkie niezbędne atesty,  
które w sposób ciągły pokazują ak-
tualną wartość stężenia tlenku węgla 
na elektronicznym wyświetlaczu  
– mówi Jerzy Wilczyński, Kierow-
nik Działu Techniczno-Eksploata-
cyjnego.

Po przekroczeniu bezpiecznego 
stężenia czujnik alarmuje lokatorów 
głośnym sygnałem akustycznym oraz 
optycznym (czerwona dioda LED) 
o powstałym niebezpieczeństwie  
i zagrożeniu życia. Pozwala to na 
podjęcie przez lokatorów niezbęd-
nych działań, m.in. poprzez otwarcie 
okien i wietrzenie lokalu oraz wymia-
nę wadliwych pieców grzewczych.

/KZB SP. Z O.O./ 

KZB w trosce
o bezpieczeństwo
Począwszy od 2 lutego KZB 
Legionowo Sp. z o.o. roz-
poczęła montaż czujników 
tlenku węgla w lokalach ko-
munalnych, ogrzewanych 
paliwem stałym tj. węglem 
i drewnem. Montaż tych 
czujników realizowany jest 
w pierwszej kolejności  
w budynkach drewnianych, 
gdzie występuje najczęstsze 
zagrożenie zatruciem tym 
niebezpiecznym gazem.
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Co oznacza tzw. ścieżka posel-
ska? Przy składaniu projektu ustawy 
przez grupę posłów nie są konieczne 
konsultacje. Nawet w przypadku tak 
ogromnych zmian, dotyczących około 
2,5 milionów mieszkańców.

Przede wszystkim  zostanie zlikwi-
dowany powiat. Cztery z pięciu gmin 
(bez Serocka) staną się częścią nowego 
tworu – miasta stołecznego Warszawa. 
Warszawa w obecnych granicach bę-
dzie gminą i wraz z wianuszkiem 33 
okolicznych miejscowości stanie się 
nową jednostką samorządu teryto-
rialnego, która będzie miała charakter 
metropolitarny i „będzie realizowała 
zadania powiatowe oraz zadania zwią-
zane z funkcjami metropolitalnymi  
w obszarze transportu, zagospodaro-
wania przestrzennego oraz koordyna-
cji wykonywania zadań publicznych  
w gminach”.

W skład metropolii, która otrzy-
mała nazwę miasta stołecznego 
Warszawy, wejdą jeszcze 33 gminy: 
Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Gro-
dzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin,  
Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, 
Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesz-
nowola, Łomianki, Marki, Michałowi-
ce, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, 
Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piasecz-
no, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare 
Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieli-
szew, Wołomin, Ząbki, Zielonka i zapo-
mniana pierwotnie Podkowa Leśna.

Miasto stołeczne Warszawa uzy-
ska atrybuty jednostki samorządu tery-
torialnego, czyli: osobowość prawną, 
samodzielność i odpowiedzialność  
za wykonywanie zadań publicznych 
oraz niezbędne dochody.

CO TO OZNACZA 
DLA LEGIONOWA I POWIATU?

Na tę chwilę z projektu wynika, 
że gminy pozostaną z ograniczonymi 
kompetencjami – część wykonywa-
nych dotychczas zadań, takich jak 
kształtowanie ładu przestrzennego, 
rozwój społeczny i gospodarczy czy 
transport zbiorowy będą w wyłącznej 
kompetencji nowej jednostki.

Po likwidacji powiatu takie spra-
wy jak prawo jazdy, pozwolenie  
na budowę czy choćby sprawy zwią-
zane z urzędem pracy będą załatwiane  
w urzędach miasta st. Warszawy.

– Jest mnóstwo niewiadomych. 
Przede wszystkim nie wiemy czy nie 
zostanie ograniczony nasz budżet. 
Utworzenie tak wielkiego, ponad 3-mi-
lionowego tworu oznacza, że głos po-
szczególnych gmin nie będzie słyszany 
w przypadku takich spraw jak choćby 

inwestycje drogowe czy przyznawanie 
środków unijnych. W tej chwili mamy 

11 radnych legionowskich w 23-oso-
bowej radzie powiatu. Po zmianie, 
każda gmina – niezależnie od tego czy 
ma 3 tys czy w przypadku dzielnic 300 
tys mieszkańców będzie dysponowała 
jednym głosem. Jest to pogwałcenie 
zasady proporcjonalności – mówi pre-
zydent Roman Smogorzewski.

NIE CHCIELI PYTAĆ MIESZKAŃCÓW
Co najważniejsze – ta drastyczna 

zmiana miała być wprowadzana bez 

jakichkolwiek konsultacji społecz-
nych – ani z mieszkańcami, ani nawet 
związkami międzygminnymi. 

– Nie pozwolimy, aby decy-
dowano o tak ważnych kwestiach  
bez naszej wiedzy. Wielu mieszkań-
ców uciekało od tej wielkomiejskości 
właśnie do miast podwarszwskich  
– teraz powrócą do stolicy bez swojej 
zgody. Aby zmienić granice sołectwa 
trzeba referendum i zgody Rady Mini-
strów – mówił prezydent Roman Smo-

gorzewski, który zaprosił do Legio-
nowa 300 przedstawicieli dotkniętych 
zmianami samorządowców.

Protest się udał – podczas spotka-
nia z Wojewodą Mazowieckim poseł 
Sasin zapewnił, że projekt będzie kon-
sultowany i zmieniany. Samorządow-
cy mówią jednak, ze należy zachować 
czujność #NicoNasBezNas to teraz  
ich podstawowa zasada.

TAMARA MYTKOWSKA

Nic o nas bez nas
Dawno już nic nie poruszyło tak mieszkańców, radnych i samorządowców jak projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Należy dodać, że posłów, którzy nie tylko nie mieszkają w Warszawie, 
ale nie znają jej problemów. Ponieważ przepychana tzw. ścieżką poselską, bez żadnych konsultacji ustawa przynosi wiele  
zmian dla mieszkańców 34 gmin, zarówno przedstawiciele samorządów jak i mieszkańcy zażądali prawa głosu.  
#NicoNasbezNas to akcja na Facebooku, która spowodowała zahamowanie PiSowskiej machiny legislacyjnej.
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Projekt ustawy zakłada
zlikwidowanie powiatu
legionowskiego

Serock ma zostać
dodany do powiatu 
pułtuskiego
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Nic o nas bez nas – opinie
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Nasze Legionowo!!!

Projekt ustawy PiS dotyczący 
przyłączenia podwarszawskich 
gmin do aglomeracji warszaw-
skiej to nowa jednostka samo-

Wsłuchany w liczne 
głosy swoich mieszkań-
ców głosowałem ”Za” 
Referendum Gminnym 
w sprawie przyłączenia 
Legionowa do Warsza-
wy. 

Podniosłem rękę 
tak wysoko jak tylko 
się dało. Trzeba być 
czujnym. Ustawa cały 
czas leży w Sejmie i w 
każdej chwili możemy 
obudzić się Warszawie. 
Warszawski sen? – nie 
dziękuję, chce tylko i 
wyłącznie ten nasz, le-
gionowski. 

Tu nie jest ważne 
kto jakie ma poglądy 
polityczne, i jakie prze-
konania, grupa posłów 
z poza Warszawy chce 
całkowicie zepsuć życie 
lokalnych społeczności. 
Projekt ustawy PIS na-
zwany ustawą Metro-
politalną totalnie różni 
się od Ustawy Metro-
politalnej, którą wcielił 
w życie poseł Grabiec 

Uważam, że jeśli ktokol-
wiek zamierza wprowadzać 
w życie radykalne reformy, 
to najpierw należy dokonać 
analizy problemu, przepro-
wadzić szerokie, rzetelne 
konsultacje, opracować me-
rytoryczny projekt, by móc 
przystąpić do wdrożenia go 
w życie. Tak powinno być z 
projektem ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warsza-
wy. Droga, jaką wybrał PiS 
była dokładnie odwrotna, 
najpierw przedstawiono 
znienacka (to praktyka ostat-
nich czasów) zdecydowanie 
nieprzemyślany projekt pe-
łen wielu niewiadomych, a 
gdy pojawiła się gremialna 
krytyka i protest, zapowie-
dziano skierowanie go do 
konsultacji. Na takie działa-
nia nie może być zgody. Poza 
tym nie wierzę w te tzw. kon-
sultacje, podobno były tako-
we w sprawie ustawy o refor-

Projekt Ustawy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi 
zainteresowanymi samorządami. W przyszłym miesiącu ruszają 
konsultacje aby wypracować wspólny, jednolity Projekt Ustawy 
o metropolii, która dopiero wtedy zostanie przesłana do dalsze-
go procedowania w Sejmie.

Decyzja o referendum już zapadła, według mnie została pod-
jęta zbyt pochopnie. Tak naprawdę dopiero po przedstawieniu 
pełnej, i już uzgodnionej z samorządami, wersji Ustawy o me-
tropolii powinniśmy rozpocząć debatę społeczną na ten temat. 
Na chwilę obecną referendum w takiej postaci i w tym terminie 
nie jest potrzebne (odnosi się do Ustawy, która nie jest proce-
dowana) i jest tylko zbytecznym wydatkiem  
z budżetu miasta.

DANUTA ULKIE, Radna Rady Miasta Legionowo

PAWEŁ GŁAŻEWSKI,
Radny Rady Miasta Legionowo

ANDRZEJ KALINOWSKI
Radny Rady Miasta Legionowo

MAŁGORZATA LUZAK
Radna Rady Miasta Legionowo

rządu terytorialnego, która miałaby 
przejąć kompetencje nie tylko po-
wiatu, a także gmin w zakresie ładu 
przestrzennego, rozwoju społecz-
nego i gospodarczego, zbiorowego 
transportu publicznego i promocji. 

Miałaby także koordy-
nować realizację zadań 
publicznych wykony-
wanych przez gminy. 
Wszystko to wiąże 
się z odebraniem,  
bądź znacznym ograni-
czeniem kompetencji 
gminom.

Pomijając wątek po-
lityczny, sam projekt 
budzi wiele wątpliwo-
ści, tym bardziej, że 
nie było konsultacji, 

rozmów czy debat. Bez zapytania 
mieszkańców Warszawy i gmin 
ościennych, jak również bez przed-
stawienia żadnych konkretów i bra-
ku odpowiedzi na pojawiające się 
ważne dla nas pytania. Przecież w 
ogóle niewiadomy jest nam temat 
finansowania tego "tworu".

Istotą budowanej samorząd-
ności jest niezależność i troska o 
zasady suwerennego samorządu. 
Po zmianach ustrojowych w 1989 
roku Legionowo stało się w pełni 
samorządową gminą, budującą ele-
menty tożsamości lokalnej. Dlatego 
też dobrze się stało, że odbędzie 
się referendum ws. przyłączenia 
Gminy Legionowo do aglomeracji 
warszawskiej. Należy pamiętać, że 

będąc wiceministrem - jego projekt 
zakładał wspólny bilet, super połą-
czenia z Warszawą bez ograbiania 
samorządów, samorząd sam dalej 
się rządził bez niczyjej ingerencji... 

Natomiast Projekt Ustawy wg 
PiS... już to robi... całkowicie odbiera 
możliwość samodzielnego rządze-
nia i myślenia. Przewrotnie nazywa-
jąc swój ustawowy gniot tak samo 
jak Ustawa ówczesnego wicemini-
stra Grabca, stworzyła argument i 
powtarzany wszędzie slogan „Prze-
cież Grabiec był za Ustawą Metro-
politalną”, - tak był, ale nie za taką... 
Posłowie wnioskodawcy żerowali w 
sposób przemyślany na niewiedzy 
niektórych Mieszkańców. 

Z Ustawy wynika, że hiper super 
Prezydent Warszawy i super hiper 
Rada Miasta Warszawy będą decy-
dowały o tym co będzie działo się 
w poszczególnych gminach. Czy na 
Piaskach w Legionowie dostrzegli 
by potrzebę budowy siłowni plene-
rowej, placu zabaw, pływalni miej-
skiej czy remontu peronu kolejo-
wego?? Szczerze 
wątpię.

mie edukacji  i… krytycznych 
głosów specjalistów, prakty-
ków, doświadczonych nauczy-
cieli w ogóle nie uwzględniono, 
ustawę przegłosowano, prezy-
dent podpisał, a zapłacą za to 
niestety nasze dzieci. Choć nie 
jestem zwolenniczką referen-
dum, w tym przypadku, gdy 
chodzi o niemalże rewolucyj-
ne zmiany dla mego miasta, 
uważam, że to mieszkańcy 
Legionowa powinni się w tej 
kwestii wypowiedzieć, to ich, 
nas - te zmiany, często bardzo 
niekorzystne, będą dotyczyć. 
Teraz najważniejsze, to przeka-
zać mieszkańcom jak najwięcej 
dokładnych informacji dotyczą-
cych skutków wprowadzenia 
ww. ustawy dla naszego mia-
sta, by legionowianie chcieli 
wziąć udział w referendum i by 
ich głos-wybór był świadomy.

referendum jest aktem najbliższym 
ideałowi demokracji bezpośredniej, 
podczas którego wszyscy obywa-
tele mogą wyrazić swoją opinię w 
kwestii poddawanej głosowaniu. 
Oczywiście zachodzi obawa o fre-
kwencję, ale mam nadzieję, że i tym 
razem nasza legionowska społecz-
ność, zważywszy na ciężar gatunko-
wy sprawy, nie zawiedzie. Również 
liczę na to, że ubędzie pojawiają-
cych się głosów, którym imponuje 
zmiana nazwy na Warszawa-Legio-
nowo. Przyznam, że irytuje mnie 
takie postrzeganie sprawy i szkoda, 
że nie zauważają innych, poważ-
nych zagrożeń zarówno dla miasta 
jak i jego mieszkańców.

Prawie 37 lat mieszkam w Legio-
nowie i doskonale pamiętam jego 

okropny wygląd z drewnianym, 
cuchnącym domem towaro-
wym w jego centrum. Jednak 
później byłam świadkiem jak 
miasto to się rozwijało, rozbudo-
wywało i piękniało. Teraz jestem 
dumna i mogę powiedzieć, że 
mieszkam w moim pięknym Le-
gionowie.

Zatem nie możemy pozosta-
wać obojętni i pozwolić, aby to 
co budowało się długie lata, zo-
stało zaprzepaszczone.

Bądźmy więc razem 26 marca!
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Co do zasady, z chwilą zawar-
cia związku małżeńskiego pomiędzy 
małżonkami z mocy prawa powstaje 
ustawowy ustrój majątkowy (wspól-
ność ustawowa małżeńska), niemniej 
małżonkowie mogą inaczej uregulo-
wać panujące pomiędzy nimi stosunki 
majątkowe. Wspólność majątkowa 
małżeńska obejmuje przedmioty ma-
jątkowe nabyte w trakcie małżeństwa 
przez oboje małżonków lub jednego  
z nich. Jej założeniem jest istnienie 
majątku wspólnego małżonków oraz 
majątku osobistego każdego mał-
żonka, do którego należą przedmioty 
majątkowe nieobjęte wspólnością. 
Kodeks rodziny i opiekuńczy wylicza 
wprost przedmioty majątkowe, które 
należą do majątku osobistego, takie 
jak np.: przedmioty majątkowe nabyte 
przed powstaniem wspólności usta-
wowej, nabyte przez dziedziczenie, 
zapis lub darowiznę czy przedmioty 
służące wyłącznie do zaspokajania 
osobistych potrzeb jednego z małżon-
ków (art. 33). Podkreślenia wymaga, 
że w trakcie trwania małżeństwa nie 
można żądać podziału majątku wspól-
nego. Wynika to z faktu, że udziały 
małżonków w majątku wspólnym są 
równe. Podziału majątku wspólne-
go, w tym również ustalenia nierów-
nych udziałów każdego z małżonków  
w majątku wspólnym można żądać 
dopiero po ustaniu wspólności mająt-
kowej małżeńskiej. 

Należy pamiętać, że w drodze 
umowy majątkowej małżeńskiej 
(umowny ustrój majątkowy) sporzą-
dzonej w formie aktu notarialnego 

małżonkowie mogą zmodyfikować 
omówiony powyżej typ ustroju mał-
żeńskiego – wspólność ustawową 
poprzez jej rozszerzenie, ogranicze-
nie albo ustanowić rozdzielność ma-
jątkową lub rozdzielność majątkową  
z wyrównaniem dorobków. Małżon-
kowie mogą uregulować wzajemne 
stosunki prawne i majątkowe za po-
średnictwem wymienionych powyżej 
typów umów majątkowych małżeń-
skich w każdym czasie, również przed 
zawarciem związku małżeńskiego. 
Umowa majątkowa małżeńska może 
być ponadto zmieniona lub rozwią-
zana w trakcie trwania małżeństwa. 
W takim przypadku, o ile małżonko-
wie nie postanowią inaczej, powstaje 

między nimi z mocy prawa wspólność 
ustawowa małżeńska. Rozszerze-
nie wspólności ustawowej polega na 
stosownym powiększeniu majątku 
wspólnego małżonków o konkretne 
przedmioty należące do ich majątków 
osobistych, z wyjątkami zastrzeżony-
mi przez ustawodawcę w art. 49 § 1 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Rozdzielność majątkowa to ustrój 
majątkowy, który przewiduje zacho-
wanie przez każdego z małżonków 
przedmiotów majątkowych nabytych 
zarówno przed zawarciem umowy 
majątkowej, jak i tych nabytych póź-
niej. W takiej sytuacji każdy z mał-
żonków rozporządza swoim mająt-
kiem samodzielnie. 

Przymusowy ustrój majątkowy 
małżeński ma postać rozdzielno-
ści majątkowej i powstaje w ściśle 
określonych w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym sytuacjach, gdy wy-
maga tego interes małżonków lub 
ich wierzycieli. Istnieją dwa sposoby 
powstania przymusowego ustroju ma-
jątkowego małżeńskiego, tj. w drodze 
orzeczenia sądu lub z mocy prawa. 

Sąd ustanowi pomiędzy małżon-
kami rozdzielność majątkową w przy-
padku zaistnienia ważnych powodów. 
Z wnioskiem o takie ukształtowanie 
stosunków prawnych i majątkowych 
może wystąpić każdy z małżonków 
oraz ich wierzyciel. Ten ostatni zobo-

wiązany jest do uprawdopodobnienia, 
że zaspokojenie przysługującej mu 
wierzytelności wymaga dokonania 
podziału majątku wspólnego mał-
żonków. Rozdzielność majątkowa 
powstaje z dniem wskazanym w wy-
roku sądowym, który ją ustanawia. 
Co ciekawe, w szczególnie uzasad-
nionych wypadkach sąd może ustano-
wić rozdzielność majątkową z dniem 
wcześniejszym niż dzień wytoczenia 
powództwa. Taka sytuacja będzie 
miała miejsce na przykład wtedy gdy 
małżonkowie żyli w rozłączeniu lub 
gdy nie ma pomiędzy nimi zgody  
co do ustanowienia rozdzielności ma-
jątkowej w drodze umowy. 

Z mocy prawa rozdzielność ma-
jątkowa powstaje w razie ubezwła-
snowolnienia jednego z małżonków 
lub ogłoszenia jego upadłości. Dodat-
kowo, orzeczenie separacji pomiędzy 
małżonkami powoduje natychmia-
stowe powstanie pomiędzy nimi roz-
dzielności majątkowej. 

Wstępując w związek małżeński 
należy mieć na uwadze, że wybór 
poszczególnych form ukształtowania 
wzajemnych stosunków prawnych  
i majątkowych pomiędzy małżonkami 
ma doniosłe znaczenie, w szczególno-
ści w razie konieczności późniejszego 
dokonania podziału majątku wspólne-
go, do czego odniosę się w kolejnych 
artykułach.

ANITA GOSIEWSKA,
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 

KALINOWSKI WOJCIŃSKI KORZYBSKI SP. J.

Ustawowy, umowny oraz przymusowy
Ustroje majątkowe małżeńskie
Ustrój majątkowy małżeński to sposób uregulowania stosunków prawnych i majątkowych zarówno pomiędzy małżonkami,

jak i osobami trzecimi wchodzącymi z nimi w jakiekolwiek relacje finansowe. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje 
ustrojów majątkowych małżeńskich: ustawowy, umowny oraz przymusowy. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W LEGIONOWIE

Fo
t.:

 pi
xa

ba
y.c

om
.p

l/

Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41,
pok. 3.11 
pon. 16.00-20.00 
wt. 16.00-20.00 
śr. 16.00-20.00 
czw. 16.00-20.00 
pt. 16.00-20.00

 
 

Starostwo Powiatowe
w Legionowie,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11,
pok. 404 
pon. 8.00-12.00 
wt. 14.00-18.00 
śr. 16.00-20.00 
czw. 14.00-18.00 
pt. 14.00-18.00 
 

Legionowo,
ul. Piłsudskiego 3 
pon. 9.00-16.30 
wt. 9.00-16.30 
śr. 9.00-16.30 
czw. 9.00-16.30 
pt. 9.00-16.30 
 

Centrum Profilaktyki,
Al. 3 Maja 24 
Informacja tel. 22, 766 40 90
w godz. 8.00 – 16.00
 
W godzinach poniższych
dyżurów tel. 22 784 09 71  
pon. 16.15-20.15 
wt. 17.00-19.30 
pt. 17.30-20.00

Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41,
pok. 4.04
 
W każdy czwartek
w godz. 16.00-19.00
 
Zapisy pod
nr telefonu:
22 774 20 31

SMS
www.legionowo.pl
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MOJE LEGIONOWO
Miesięcznik z życia Miasta SPORT

Mobility, czyli po polsku mo-
bilność, to zajęcia zyskujące coraz  
większą popularność ze względu na 
ich zbawienny wpływ na zdrowie 
uczestników. Nasz siedzący tryb  
życia i nagłe, bardzo intensyw-
ne treningi, często powodują kon-
tuzje, urazy czy przetrenowania,  
z którymi walka trwa później mie-
siącami. Nasze zajęcia przygotowują  
organizm na taki wysiłek oraz 
wzmacniają i przywracają odpo-
wiedni stan fizjologiczny stawom, 
więzadłom i ścięgnom. Dodatko-
wym plusem jest tu ogólna poprawa 
wydolności organizmu, zwiększe-
nie zakresów ruchomości stawów,  
rozciągnięcie, zniwelowanie bólów  
i zapobieganie kontuzjom.

MASOWANIE
Często do masażu stosujemy rolki, 

których działanie jest po prostu zba-

wienne przy zmęczonych mięśniach 
czy ścięgnach. Największym plusem 
tego ćwiczenia jest zdecydowanie 

szybsza regeneracja. W zależności 
od korzystania mamy szansę uniknąć 
kontuzji oraz poprawić osiągnięcia 
podczas treningu. Technika ta pozwala 
również na pozbycie się nieprzyjemne-
go napięcia w mięśniach.

Inne rodzaje rolek (na przykład 
dwie piłki połączone taśmą) sprawdzają 
się przy masowaniu punktowym oraz 
rozmasowywaniu bolących miejsc.

TECHNIKI REHABILITACYJNE
Uzupełnieniem wymienionych 

elementów jest rozciąganie za pomocą 
taśm i innych sprzętów, działając na 
przykład na torebki stawowe. Uprze-
dzamy jednak, że tego typu techniki 
wymagają obszernej wiedzy i nie są 
zalecane osobom początkującym.

WYKORZYSTANIE
W zależności od treningu, ćwi-

czyć możemy przed lub po nim, 
ogólne zalecenie jest jednak takie 
żeby rozciągać mięśnie właściwie 
każdego dnia. W ten sposób uniknie-
my kontuzji i bólu, a nasze treningi 
staną się jeszcze bardziej efektywne.

Pamiętajcie o poprawności wy-
konywania ćwiczeń! Zbyt duża in-
tensywność, niedokładność czy zły 
zakres ruchu, mogą powodować 
uszkodzenie struktur mięśniowych 
i ścięgien. Dlatego zawsze warto 
przyjść na trening i zobaczyć, jak 
wygląda profesjonalne rozciąganie.

ZDROFIT

Mobility. Zdrofit porusza Legionowo
„MobilityWOD to przewodnik rozwiązywania bólu, zapobiegania kontuzjom i optymalizacji wyników sportowych. Poprzez proces 
ewolucji, ludzkie ciało jest przykładem nadzwyczajnej mechaniki, i mimo to, że ludzie rodzą się jako niesamowite maszyny,
nie posiadają odpowiedniego oprogramowania do jej prowadzenia. Mobility jest zaprojektowane do pomocy obsługi mechaniki
i zapewnienia narzędzi do podstawowych czynności związanych z naszym organizmem.”
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Najwyższe stypendia otrzymali: 
multimedalista Mistrzostw Świata 
w pływaniu – Kamil Otowski oraz 
złota medalistka Mistrzostw Świa-

ta niepełnosprawnych – Dominika 
Mateuszczyk – reprezentująca Le-
gionowskie Towarzystwo Sporto-
we. W 2017 roku stypendia otrzyma,  
aż 74 sportowców w tym 5 z niepeł-
nosprawnością.

Komisja doceniła również pracę 
trenerów. Przyznano 9 nagród dla tre-
nerów i innych osób wyróżniających 
się w działalności sportowej. Nagro-
dy otrzymali: Michor Dawid, Lalek 
Wojciech, Perl Rafał, Kreps Daniel, 
Kowalski Dariusz, Szczepaniuk 
Tomasz, Kuźmiński Jacek, Ratigow-
ski Grzegorz, Anna Pepłowska.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym i życzymy dal-
szych sukcesów.

MARTA BUDZYŃSKA

Arena Legionowo zaprasza 
wszystkich na wyjątkowy półmara-
ton, którego start odbędzie się przy 
ulicy Zakopiańskiej i poprowadzi 
leśnymi szlakami. Nazwa imprezy 
ma podwójne znaczenie – 1 kwietnia 
to dzień żartów, więc z tej okazji 
Arena przygotowała Prima Apriliso-

we niespodzianki dla mieszkańców 
Legionowa. Jakie to niespodzianki, 
organizatorzy nie chcą zdradzić. 
O tym można będzie przekonać się 
na mecie wyścigu. Start – 1 kwiet-
nia, godzina 13.00 na polanie leśnej 
przy ulicy Zakopiańskiej w Legio-
nowie. Liczba miejsc ograniczona  
– 300 osób.

 Regulamin i zapisy od 15 lutego 
na stronie www.arenalegionowo.pl 
lub www.protempo.pl.

MARTA BUDZYŃSKA

Stypendia i nagrody
Prezydent Miasta Legio-
nowo przyznał nagrody 
dla trenerów oraz stypen-
dia osób, które uzyska-
ły wysokie osiągnięcia 
sportowe w 2016 roku. 
Sportowcy złożyli wnioski 
w terminie, niestety nie 
wszyscy spełniali wymogi, 
które określone są w 
Uchwale nr XXIX/383/2013 
w sprawie Programu Sty-
pendialnego Gminy Legio-
nowo.

Wszystkich biegaczy zapra-
szamy na zupełnie nowy, 
pierwszy w Legionowie 
półmaraton „Na Żarcie” 
– dystans 21,0975 km. 

W pierwszym dniu zawodów,  
Marta Chudorlińska w bloku porannym 
startowała na 50 m stylem klasycznym 
z czasem 35.99, co dało jej 6 miejsce 
w swoim roczniku 2001. W bloku 
popołudniowym z czasem 2:55,87  
na 200 m stylem klasycznym uplaso-
wała się w swojej kategorii wiekowej 
na 8 miejscu.

W drugim dniu zawodów nasza 
zawodniczka na dystansie 100 me-
trów stylem klasycznym uzyskała 
czas: 1:21,36, dzięki któremu była 
na 5 miejscu.

Natomiast na dystansie 100 me-
trów stylem zmiennym Marta wy-
walczyła 6 miejsce wśród swoich 
rówieśniczek z czasem 1:15,10.

W związku z tym, że zawodnicz-
ka jest w trakcie intensywnych trenin-
gów przygotowawczych do zimowych 
Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w Gliwicach, nie poprawiła swoich 
życiowych rekordów, ale życzymy jej 
wytrwałości i czekamy na udane starty 
w zawodach.

RAFAŁ PERL

Arena Grand Prix – Puchar Polski
W Pucharze Polski w Kozie-
nicach (18-19.02.2017 r.) wy-
startowało 434 zawodników 
z 65 klubów, w tym najlepsi 
pływacy z całej Polski, np: 
wielokrotny mistrz Świata  
i Europy – Radosław Kawęc-
ki, czy Alicja Tchórz – srebrna 
medalistka mistrzostw Euro-
py. UKS "Delfin" Legionowo 
pod opieką trenera Danie-
la Krepsa reprezentowała  
Marta Chudorlińska.

Pierwszy w Legionowie
Półmaraton Leśny „Na żarcie”!

Pierwszy w Legionowie
Półmaraton Leśny „Na żarcie”!
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Stacja znajduje się u podstawy 
wzniesienia, na którym jest główny 
budynek Instytutu, zwyczajowo zwa-
ny PIM-em. W  raporcie WIOŚ za 
rok 2015 przeanalizowano prędkości 
wiatru dla każdej ze stacji w woje-
wództwie mazowieckim i legionowski 
punkt pomiaru zanieczyszczeń niczym 
nie odbiega od przeciętnej (wykres 1, 
źródło WIOŚ).

Podczas sporządzania planu 
ochrony powietrza dla powiatu legio-
nowskiego w 2006 r. wykonano mo-
delowanie rozkładu średniorocznych 
stężeń pyłu PM10 dla całego powiatu 
i dla miasta Legionowo w szczegól-
ności. (rys. 2 i 3). Z powyższych map 
jasno wynika, że stacja pomiarowa 
przy ul. Zegrzyńskiej znajduje się 
w miejscu, gdzie średnioroczne stę-
żenia pyłów są najwyższe nie tylko  
w Legionowie, ale też w całym po-
wiecie legionowskim. Wynika to z 

nałożenia się na siebie niskiej emisji  
z indywidualnego ogrzewania domów, 
emisji komunikacyjnej z drogi krajowej 
nr 61 oraz emisji przemysłowej  
z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Legionowie. Usytuowanie stacji  
w jakimkolwiek innym miejscu zani-

żało by średnioroczne wartości stężeń 
zanieczyszczeń i zafałszowało faktyczny 
stan jakości powietrza w Legionowie. 

W 2016 r. na zlecenie Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
wykonano ocenę reprezentatywno-
ści stanowisk manualnych i automa-
tycznych do pomiarów pyłu PM10 

i PM2,5 oraz zanieczyszczeń ozna-
czanych w pyle PM10. Każdą stację 
przypisano do jednej z trzech katego-
rii: słabej, dobrej lub bardzo dobrej re-
prezentatywności. W każdym zakresie 
wykonanej analizy okazało się, że sta-
cja w Legionowie została uznana jako 
stanowisko o najwyższej reprezenta-
tywności na danym obszarze. 

Z powyższego zestawienia wyni-
ka, że wśród stacji położonych poza 
Warszawą, legionowska ma jeden 
z większych obszarów reprezentatyw-
ności i wyniki tej stacji dotyczą blisko 
200 tys. osób. (tabela 1, rys. 4)

Wyniki ze stacji pomiarowej Ze-
grzyńska są prawidłowe dla prawie 
całego obszaru miasta Legionowo. Na-
wet jeśli chwilowe stężenia w jakimś 
punkcie mogą być inne, to średniorocz-
ne wartości są prawidłowe.

Na podstawie powyższej mapy 
można stwierdzić, że dla zanieczysz-
czenia pyłem PM 2,5 wartości stężeń 
mierzone w Legionowie są reprezen-
tatywne także dla mieszkańców in-
nych gmin i miejscowości w powie-
cie legionowskim a nawet poza nim.  
Na mapie wyraźnie widać część tere-
nów takich miejscowości jak Jabłonna, 
Chotomów, Łajski, Wieliszew, Nie-
poręt, Serock i leżące poza naszym 
powiatem – Łomianki czy rozległy 
obszar dzielnicy Warszawa-Białołęka. 
Pyły zawieszone bez problemu poko-
nują, w sprzyjających warunkach me-
teorologicznych, odległość kilkunastu 
czy nawet kilkudziesięciu kilometrów 
i wartości notowane w Legionowie są 
wypadkową napływu zanieczyszczeń 
z sąsiednich miejscowości oraz tego, 
co jest emitowane w samym Legiono-
wie. Stacja pomiarowa w Legionowie 
jest prawidłowo usytuowana, a wyniki 
stężeń zanieczyszczeń są wiarygodne.

 
MARCIN GALOCH

Tabela do artykułu dostępna
na www.legionowo.pl

Usytuowanie stacji pomiarowej Zegrzyńska
Temat usytuowania stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie kilkakrotnie pojawił
się w lokalnych mediach i na sesjach Rady Miasta. Stacja pomiarowa położona jest na terenie należącym do Instytutu 
Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zegrzyńskiej 38. Badane są w niej stężenia dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, ozonu, pyłów PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. Aktualne wyniki pomiarów można obserwować na stronie 
internetowej GIOŚ. Spośród 23 stacji pomiarowych w województwie mazowieckim 7 znajduje się w Warszawie, 3 w Radomiu,
2 w Płocku, po jednej w Siedlcach, Ostrołęce, Mławie, Gutach Dużych, Belsku, Piastowie, Żyrardowie, Otwocku, 
Konstancinie-Jeziorna, Legionowie oraz na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.
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Car-sharing funkcjonuje z po-
wodzeniem w kilkuset miastach na 
świecie. Co ciekawe – im gęściej za-
ludnione miasto, tym trudniej w nim 
korzystać z samochodu prywatnego,  
a system ten lepiej funkcjonuje. Począt-
kowo używano zwykłych samochodów  
z silnikami spalinowymi, obecnie 
nowo powstające systemy korzystają  
z samochodów elektrycznych.

Samochody elektryczne są dużo 
tańsze w eksploatacji w warunkach 
miejskich, cichsze i nie zatruwają śro-
dowiska spalinami.

JAK TO DZIAŁA?
Najpierw trzeba się zarejestro-

wać w systemie. Otrzymuję się spe-
cjalną kartę, a na smartfonie instaluje 
się dedykowaną aplikację. W mieście 
rozmieszczone są stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych z zaparko-
wanymi obok samochodami. Dzięki 
aplikacji możemy sprawdzić, gdzie 
znajduje się najbliższe nas wolne 
auto, możemy także zarezerwować 
dany samochód.

Na parkingu odłączamy auto 
od ładowania, otwieramy i urucha-
miamy samochód kartą, załatwiamy 

swoje sprawy i odstawiamy auto na 
dowolny parking w sieci ładowania 
pojazdów.

Po chwili kolejna osoba może 
skorzystać z tego samego samochodu.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?
Najważniejsza to zmniejsze-

nie liczby prywatnych samochodów  
w mieście. Według badań niemieckich 
system jest tak wygodny i atrakcyjny 
finansowo dla mieszkańców, że jedno 
auto elektryczne zastępuje od 7 do 15 
samochodów prywatnych. Wystarczy 
spojrzeć na statystyki: Legionowo 533 
samochody/1000 mieszkańców, War-
szawa 580 samochodów/1000 miesz-
kańców, Berlin 320 samochodów/1000 
mieszkańców. Brema 403 samocho-
dy/1000 mieszkańców.

Wyobraźmy sobie Legionowo,  
z którego znika kilka tysięcy samo-
chodów prywatnych, a wśród tych jeż-
dżących po ulicach przeważają ciche  
i ekologiczne auta elektryczne. W naj-
większych miastach funkcjonują za-
równo prywatne komercyjne systemy, 
jak i te będące zależne od samorządów. 
Możliwe są też rozwiązania pośrednie 
– miasto jest właścicielem stacji łado-
wania, a samochody i obsługa systemu 
jest w gestii prywatnej firmy.

ILE TO KOSZTUJE?
W wielu przypadkach znacz-

nie mniej niż posiadanie samochodu 
prywatnego. W ciągu roku, oprócz 
kosztów paliwa, każdy właściciel sa-
mochodu musi opłacić ubezpieczenie, 
badania techniczne, dokonać napraw, 

przeglądów. Samochód prywatny tra-
ci systematycznie na wartości. Auto 
kupione za 20 tys. zł po kilku latach 
jest warte połowę tej kwoty. Wypoży-
czając samochód opłaca się niewielki 
abonament (roczny lub miesięczny)  
za możliwość korzystania z systemu 
oraz stałą opłatę za czas wypożycze-
nia samochodu. W miastach, w któ-
rych system działa korzystają z niego 
głównie osoby młode – jest to dla nich 
często jedyna możliwość posiadania 
„własnego” samochodu. Drugą liczącą 
się grupą są seniorzy. Często nie stać 
ich na utrzymanie własnego samocho-
du, którego potrzebują sporadycznie.

Jeśli chcą Państwo wyrazić swoją 
opinię na ten temat prosimy o kontakt 
z redakcją.

MARCIN GALOCH

Car-sharing rozwiązaniem problemów w Legionowie?
Car-sharing można przetłu-
maczyć na język polski jako 
„współdzielenie samochodu”. 
Zwrot ten ma jednak szersze 
znaczenie – opisuje cały sys-
tem wspólnego użytkowania 
floty samochodów osobo-
wych przez grupę zarejestro-
wanych użytkowników. 
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W styczniu odbyło się spotkanie 
z rodzicami uczniów klas 6 tej szkoły, 
na którym przedstawiono propozycję 
niezbędnych zmian. Padła wówczas 
propozycja, by uczniowie klas 7 i 8 
przeszli na stałe do budynku ZSO nr 2. 
To tymczasowe rozwiązanie nie spo-
tkało się z akceptacją rodziców, dlatego 
też 30 stycznia odbyły się konsultacje 
społeczne, podczas których zaintere-
sowani mogli wypowiedzieć się w tej 
sprawie. 

W konsultacjach brał udział Za-
stępca Prezydenta Miasta Legiono-
wo Piotr Zadrożny, Naczelnik Wy-
działu Edukacji Anna Łasińska oraz 
dyrektorowie Zespołu Szkół nr 3  
w Legionowie Katarzyna Janicka, Al-
dona Mirzejewska i Beata Niziołek. 
W spotkaniu uczestniczyli również 

nauczyciele szkoły, którzy przygo-
towali zajęcia tematyczne dla dzieci. 
Nauczyciele przygotowali prezentacje 

na temat bazy lokalowej, wyposażenia 
szkoły oraz ofertę edukacyjną specja-
listów z zakresu pomocy psycholo-

giczno – pedagogicznej, a dyrektorzy 
odpowiadali na pytania rodziców. 
Pełny raport z przeprowadzonych kon-
sultacji można przeczytać na stronie  
www.legionowo.pl. 

Przyjęta reforma oświaty wymusiła 
konieczność analizy rejonów poszcze-
gólnych szkół, dlatego też zastępca pre-
zydenta – Piotr Zadrożny zapropono-
wał zmianę rejonu szkoły z SP 1 na SP 3.  
Dotyczyłoby to uczniów zamiesz-
kującym obszar osiedla Batorego  
i przyległych ulic do granicy z ulicą 
Jagiellońską, Piłsudskiego, Kościuszki 
i Warszawską oraz rozpoczynającym 
naukę w klasach I w roku szkolnym 
2017/2018 i kolejnych latach szkol-
nych. Zmiana ta nie obejmie dzieci, 
które aktualnie są w tzw. "zerówce" 

w Szkole Podstawowej nr 1, z uwagi 
na to, że zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami przejściowymi będą  
mogły być przyjęte na wniosek rodziców  
bez postępowania rekrutacyjnego do 
klasy I. W przypadku dzieci, które mają 
już rodzeństwo w Szkole Podstawowej 
nr 1, będą one brały udział w postępo-
waniu rekrutacyjnym, ale wśród kry-
teriów rekrutacji do klasy I najwyżej 
punktowanym kryterium jest to zwią-
zane z posiadaniem rodzeństwa w da-
nej szkole. Zakładana zmiana dotyczy 
tak naprawdę dzieci, które aktualnie 
są w przedszkolu. Ostateczną decyzję  
w sprawie zmian podejmie Rada 
Miasta Legionowo na sesji w dniu  
28 lutego br.

IWONA WYMAZAŁ

Konsultacje społeczne w SP7
W związku z reformą oświaty, która zakłada wydłużenie szkoły podstawowej do 8 klas, w największej legionowskiej podstawówce 
istotnie wzrośnie liczba oddziałów (z 38 obecnie do 46 w 2018 r.). Niestety, liczba sal pozostanie bez zmian. W związku z tym 
30 stycznia odbyły się konsultacje społeczne z rodzicami uczniów oraz nauczycielami.
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Wystawa zaprezentuje efekty wi-
zualne polskiej wyprawy polarnej na 
Spitsbergen zorganizowanej z udzia-

łem legionowianina – Roberta Pogo-
rzelskiego w 2015/2016 r., na której 
znalazły się też akcenty legionowskie: 
umieszczenie flagi Legionowa na lo-
dowcu, przekazanie do biblioteki pol-
skiej bazy naukowej publikacji TPL 
”Wyspa mgieł i wichrów” – reprintu 
wydanego w Legionowie w 2012 r.  
w ramach Roku Centkiewiczowskie-
go, korespondencję autora wystawy  
z młodzieżą szkolną SP nr 8. 

Wystawa jest ona dedykowa-
na głównie młodzieży szkolnej oraz 
mieszkańcom naszego miasta na ba-
zie przypomnienia I Polskiej Wypra-
wy Polarnej, która w 1932 wyruszyła  
z Legionowa, postaci Aliny i Czesława 

Centkiewiczów znakomitych polskich 
pisarzy i polarników, tak szczególnie 
związanych z Legionowem. Wysta-
wa zawierać będzie 20 fotogramów  
o odpowiedniej szacie graficznej,  
które będą eksponowane na wy-
stawie w Ratuszu w dniach 31.03 
– 15.04.2017 r. a następnie w rożnych 
miejscach w Legionowie m.in. w szko-
łach, Muzeum, podczas Dni Legiono-
wa i Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

Prawdziwą ciekawostką jest to,  
że Robert Pogorzelski przybędzie na 
spotkanie z psem polarnym „Biegu-
nem”, który od wyprawy stał się jego 
nierozłącznym przyjacielem. 

PREZES TPL ERAZM DOMAŃSKI

„Legionowo na Spitsbergenie”
Towarzystwo Przyjaciół Legio-
nowa serdecznie zaprasza na 
wernisaż wystawy fotograficz-
nej legionowskiego polarnika 
i fotografika – Roberta Pogo-
rzelskiego, który rozpocznie 
się w dniu 31 marca 2017 r. 
(piątek) o godz. 12.00 w Sali 
Widowiskowej Ratusza. Gość-
mi spotkania obok autora bę-
dzie grono znanych polskich 
polarników. Wstęp wolny.

Legionowo na Spitsbergenie

31 marca godz. RATUSZ,
SALA WIDOWISKOWA12:002017

Wernisaż wystawy fotograficznej

Stypendium przyznaje się za 
wybitne wyniki w nauce w szkole 
artystycznej, gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej. Decydują o tym 
wybitne osiągnięcia artystyczne. 
Mogą się o nie ubiegać uczniowie 
i studenci, którzy są mieszkańcami 
Legionowa, a nie ukończyli 24 r. ży-
cia, za osiągnięcia uzyskane w roku,  
w którym składany jest wniosek. 

Stypendium nie ma charakteru 
socjalnego.

Wnioski wraz z załącznikami 
składa się w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta Legionowo w ter-
minie do 30 kwietnia każdego roku 
kalendarzowego.

Szczegóły, wniosek oraz 
uchwałę o stypendium artystycz-
nym można pobrać na stronie  
www.legionowo.pl – zapytaj wirtu-
alną urzędniczkę.

Stypendia artystyczne
Stypendium artystyczne może otrzymać kandydat,
który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach, 
przeglądach, wernisażach, festiwalach oraz pozostałych 
przedsięwzięciach umożliwiających prezentację 
umiejętności artystycznych na szczeblu co najmniej
powiatowym. Termin składania wniosku o stypendium
– 30 kwietnia.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO POCZYTALNI
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta  Miasta Legionowo

z dnia 14 lutego 2017 r.

Na podstawie art.54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz.400) i art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowa-
nia oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym  zarzą-
dzonym na dzień 26 marca 2017 r.

patrz s. 13
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1% podatku
1. Fundacja „AVALON” – NR KRS: 0000270809, tytułem "Siemińska 6039";
2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”  
– Michał Drubkowski 60/D, NR KRS: 0000186434;
3. Fundacja„Spełnione Marzenie” – Kamil Dudek, NR KRS: 0000128832,                                                                                 
wsparcie indywidualne: Fundacja„Spełnione Marzenie”
29 1050 1025 1000 0022 7611 6304, tytułem: dla Kamila Dudka;
4. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 7297 Koźliński Jacek Marek, NR KRS: 0000037904;
5. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 22137 Kosek Kamila, NR KRS: 0000037904; wpłaty indywidualne: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem 22137 
– Kosek Kamila – darowizna za pomoc i ochronę zdrowia;
6. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 13830 Kowalczyk Wojciech, NR KRS 0000037904;
wpłaty indywidualne: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,  
tytułem 13830 – Kowalczyk Wojciech – darowizna za pomoc i ochronę zdrowia; 
7. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  – 4376 Zubel Damian, NR KRS: 0000037904, wpłaty indywidualne: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem 4376 Zubel Da-
mian – darowizna za pomoc i ochronę zdrowia;
8. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 6946 Olęcki Michał s. Agnieszki, NR KRS: 0000037904; 
9. Fundacja „Słoneczko” – Witold Hass, NR KRS: 0000186434; 
10. Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „YEAP Polska” – Mariusz Wronowski,  
NR KRS:0000231536; 
11.  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 3864 Chmielewska Lidia, NR KRS:  0000037904,
wpłaty indywidualne: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,  
tytułem 3864 – Chmielewska Lidia – darowizna za pomoc i ochronę zdrowia;
12. Koło Legionowo – NR KRS: 0000134684, 
13. Hania Wróbel – NR KRS: 0000098653, wsparcie indywidualne: Fundacja Pomocy Społecznej EVA 
–  79 1240 1053 1111 0010 2426 5501; 
14. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 28122 Kocel Adrian, NR KRS: 0000037904, wpłaty indywidualne: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem 28122 Kocel Adrian 
– darowizna za pomoc i ochronę zdrowia; 
15. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Wolontariatu Seniorów i Klubu Amazonek 
– NR KRS: 0000193124, nr konta bankowego: 94 8013 0006 2001 0006 6279 0002. 
Szanowni Darczyńcy,
prosimy o zaznaczenie w formularzu PIT w części K, poz.140: wyrażam zgodę.

Dzięki podjętym działaniom za-
pobiegamy niekontrolowanemu roz-
mnażaniu się wolno żyjących kotów, 
zdecydowanie łatwiej znajdujemy  
im domy. W ciągu 10 lat wysteryli-
zowaliśmy 1725 kotów ( 1172 kotki, 
553 kocurki), 284 suczki i 53 psy w ra-
mach tzw. adopcji z ulicy. Oddaliśmy  
do adopcji ponad 1200 kotów i po-
nad 330 psów (adopcje z ulicy).  
Dla kotów wolno żyjących zakupi-
liśmy 54 budki, które ustawione są  
w różnych miejscach Legionowa.  
Nie jest to wyjście idealne, ale tam 
mogą się schronić przed zimnem  
i deszczem, jeśli nie mają innych  
możliwości.

Nasze potrzebujące pomocy zwie-
rzaki są dokarmiane, leczone, w razie 
potrzeby mają zapewnioną całodobo-
wą pomoc medyczną, schronienie  
i tymczasową opiekę do czasu adopcji. 
Współpracuje z nami 7 lecznic wetery-
naryjnych. W ramach Programu bez-
płatnie czipujemy legionowskie psy. 

W ciągu 3 lat zaczipowanych zostało 
1580 psów. O zaletach czipowania nie 
trzeba przekonywać: ułatwia odnale-
zienie właściciela zagubionego, skra-
dzionego lub porzuconego zwierzęcia, 
wszczepienie jest praktycznie bezbole-
sne, pozwala na przechowywanie in-
formacji o właścicielu, chorobach, die-
cie, szczepieniach oraz zdecydowanie 
zmniejsza się liczba psów bezpańskich 
i przebywających w schroniskach.  

W tym roku będziemy kontynuować 
akcję, zapraszamy właścicieli psów  
do legionowskich lecznic.

Możemy się pochwalić współpra-
cą ze schroniskiem w Nowym Dworze 
Mazowieckim prowadzonym przez 
Fundację "Przyjaciele Braci Mniej-
szych", gdzie legionowskie pieski oto-
czone bardzo troskliwą opieką czekają 
na swego człowieka na stałe. Wskaź-
nik adopcji 63% jest bardzo wysoki  
i świadczy o sprawnym działaniu 
schroniska. Psy są dobrze odżywiane, 
szczepione, codziennie są na wybiegu, 
spotykają się z ludzką życzliwością, 
uczą się, że człowiek może być przy-
jazny. W skutecznej akcji adopcyjnej 
bardzo wspierała nas i wspiera lokal-
na prasa, zamieszczając ogłoszenia  
o zwierzętach czekających na pomoc.

To wszystko osiągnęliśmy między 
innymi dzięki wielkiemu sercu i odda-
niu wolontariuszy, bez których nie by-
libyśmy w stanie zrobić tyle dobrego  
i uratować tak dużo psów i kotów.  

Na sesji Rady Miasta najaktywniej-
szym wolontariuszom prezydent wrę-
czył pamiątkowe statuetki. To sym-
boliczne podziękowanie za ich trud  
i poświęcenie. Szczególne podzię-
kowania należą się Krzysztofowi 
Włochińskiemu odpowiedzialnemu 
w Urzędzie Miasta za realizację ww. 
Programu. Dzięki działaniom wolon-
tariuszy, akcjom robionym w ramach 
miejskiego Programu legionowianie 
coraz częściej reagują na przejawy 
złego traktowania zwierząt, dzwonią, 
pomagają. Wielokrotnie Straż Miejska 
podejmowała po zgłoszeniach miesz-
kańców interwencje. Nie jesteśmy 
obojętni i o to właśnie chodzi. Poza 
tym, czyż nie jest przyjemniej żyć, gdy 
wokół nas jest coraz mniej cierpiących, 
zaniedbanych zwierzaków?

 
MAŁGORZATA LUZAK

– INICJATOR I SPOŁECZN
 KOORDYNATOR PROGRAMU

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT W LEGIONOWIE

Dziesięciolecie – czas podsumowań
Lata 2006-2016 - już 10 lat działa w praktyce legionowski Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Gdy 1 stycznia 2012 r.
weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt nakładająca na wszystkie gminy obligatoryjny obowiązek 
wprowadzenia takiego programu, Legionowo miało już od 6 lat sprawnie działający program i znaczne osiągnięcia. 
Naprawdę mamy czym się pochwalić, jesteśmy w czołówce gmin w Polsce.

"Z życia dawnych oficerów" 
to hasło przewodnie pierwszego ty-
godnia zajęć, które realizowane były 
w Filii „Piaski” przy Al. Sybiraków 
23. Podczas spotkań uczestnicy do-
wiedzieli się, jak kiedyś wyglądał 
dzień z życia oficera i czym w wol-
nych chwilach zajmowali się dostoj-
ni wojskowi. Dzieci nauczyły się 
umiejętnego zachowania w różnych 
sytuacjach oraz dobrych manier.  
Zorganizowano również warsztaty pla-

styczne poświęcone przygotowaniom 
do oficerskiego balu karnawałowego, 
który odbył się ostatniego dnia ferii  
w Filii „Piaski”.

W siedzibie głównej Muzeum 
przy ul. A. Mickiewicza 23 prowadzo-
ne były zajęcia pt. „Podróże – małe  
i duże”, podczas których uczestnicy 
odbyli wycieczkę wzdłuż starożyt-
nego szlaku bursztynowego, gdzie 
poznali tajniki handlu wymiennego.  
Następnie razem z bohaterami ksią-
żek Aliny i Czesława Centkiewi-
czów wspólnie wyruszyli na odległe 
wyprawy polarne, by poznać faunę  
i florę lodowych krain.

MALWINA PIORUN

Ferie w Muzeum 

Pierwszy tydzień ferii w Mu-
zeum Historycznym w Legio-
nowie upłynął szybko. Mu-
zeum przygotowało dla dzieci 
i młodzieży wiele atrakcji.
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Aby uratować człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. 
Oprócz wezwania karetki, uciska-
nia klatki piersiowej, czy oddechów 
możemy wykorzystać AED – auto-
matyczny defibrylator. Defibrylatory 
zostały skonstruowane i zaprogramo-
wane w taki sposób, aby defibrylacja 
mogła być wykonana tylko wów-
czas, gdy rytm serca pacjenta stano-
wi wskazanie do takiego działania. 
Boimy się tego co nie znamy – a nie 
znamy AED i boimy się go używać. 
A jest to urządzenie przygotowane 
specjalnie dla ludzi bez przeszko-

lenia, którzy znajdują się w drama-
tycznej sytuacji, gdy ktoś obok nich 
przestaje oddychać.

Wytyczne Europejskiej Rady Re-
suscytacji mówią jasno, że jednym 
z najważniejszych ogniw tzw. "Łań-
cucha przeżycia" jest wczesna defi-
brylacja i jest to poparte badaniami.  
Im gęstsza sieć ogólnodostępnych 
urządzeń AED, tym większe szanse 
na uratowanie komuś życia. Nawet 
przy minimalnym przeszkoleniu  
każdy może potencjalnie uratować 
życie osoby dotkniętej nagłym za-
trzymaniem krążenia. Wyraźnie wy-
powiadane, naturalnym głosem po-
lecenia prowadzą użytkownika przez 
każdy krok procedury defibrylacji. 
Urządzenie zaprojektowane jest tak, 
aby nie spowalniało i nie wyprze-
dzało działań ratownika, dostoso-
wuje polecenia głosowe do każdego 

etapu procedury. Przypomina nawet 
o wezwaniu pogotowia. Funkcja in-
struktażu RKO na żądanie pozwala 
użytkownikowi w stanie stresu przy-
pomnieć sobie wiadomości zdoby-
te podczas szkolenia. AED są na 
tyle intuicyjne i proste w obsłudze,  
że każdy może zdjąć defibrylator  
ze ściany i postępując według in-
strukcji wydawanych przez urzą-
dzenie przyczynić się do uratowania 
komuś życia.

Zapraszamy mieszkańców Le-
gionowa do odbioru poręcznych in-
strukcji udzielania pierwszej pomocy 
i obsługi defibrylatora do Wydziału 
Zdrowia Publicznego i Spraw Spo-
łecznych, pokój 4.25, 3 piętro.

EWA MILNER-KOCHAŃSKA

Defibrylatory ratują życie - mapa
Zobacz na mapie, gdzie są 
rozmieszczone defibryla-
tory na terenie Legionowa. 
To urządzenie pozwoli ura-
tować życie.

Materiał dostępny w Wydziale Zdrowia

Realizacja projektu „Aktywni 
Niepełnosprawni dla Wspólnoty Lo-
kalnej” miała za zadanie przyczynić 
się do rozwoju zróżnicowanych form 
aktywności społecznej osób niepeł-
nosprawnych, ich rodzin i opiekunów 
oraz łączenia jej ze zdobywaniem wie-
dzy w sferze działań obywatelskich. 
Pozwoliła również na zaangażowanie 
w działania na rzecz aktywnej inte-
gracji społecznej osób niepełnospraw-
nych w środowisku lokalnym, w tym 
współpracę organizacji społecznych 
i obywatelskich w zakresie integracji 
społecznej osób z niepełnosprawnością 
z powiatu legionowskiego. 
Podczas spotkań poruszane były kwe-
stie dotyczące:
– przełamywania barier psycholo-
gicznych powodujących lęk przed 
„wyjściem z domu”,  
– nabywanie umiejętności radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami,  
– budowania własnego systemu warto-
ści jako osoby niepełnosprawnej,  

– wypracowywania umiejętności 
ułatwiających aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym, 
– zwiększanie umiejętności pełnienia 
ról społecznych, a często silnej woli  
w podejmowaniu aktywności społecz-
no–zawodowej,  
– wzrost aspiracji życiowych przy 

dużej łatwości ulegania negatywnym 
wpływom w środowisku dysfunkcyj-
nym,  
– zwiększania umiejętności poruszania 
się po otwartym ryku pracy.

Tego dnia oprócz karnawałowych 
szaleństw na parkiecie pojawił się zna-
ny baloniarz  Cezary Sowa z Sówko-

landii, który wyczarowywał dla gości 
rozmaite cuda z balonów. Publiczność 
była zachwycona, a każdy uczestnik 
mógł wykreować swoje dzieło. Prezes 
Fundacji "Emanio Arcus" Małgorzata 
Trzcińska zaprasza do śledzenia stro-
ny www.emanioarcus.eu oraz profilu  
na Facebook-u.

SEANS Z BRIDGET JONES
W ratuszu zorganizowano rów-

nież inne atrakcje dla mieszkańców. 
Od godziny 16.00 do 19.00, wszyscy 
odwiedzający tego dnia budynek 
urzędu, mogli wykonać za darmo 
pamiątkowe zdjęcia w fotobud-
ce z okazji Dnia Zakocha-
nych.

O godzinie 19.00 w sali 
widowiskowej rozpoczął 
się seans filmu "Bridget 
Jones 3". Na uczestników 
walentynkowego wie-
czoru czekała dodatkowa 
atrakcja – na sali ukryto  

3 vouchery na romantyczną kola-
cję dla dwóch osób. Sponsorem 
tych nagród była Restauracja Ra-
tusz. Szczęśliwcy, którym udało się 
znaleźć niespodzianki, mogli spę-
dzić wyjątkowe chwile i skorzystać  
ze specjalnej oferty restauracji.

IWONA WYMAZAŁ

Walentynki w ratuszu
Walentynki jako święto zagościło w Polsce co prawda dosyć niedawno, ale jest to kolejny pretekst do okazania sobie pozytywnych 
uczuć. Z tym przekazem wyszli organizatorzy projektu „Aktywni Niepełnosprawni dla Wspólnoty Lokalnej”, którzy w sali ślubów
legionowskiego ratusza 14 lutego przygotowali Walentynkowe spotkanie dla osób niepełnosprawnych. Prócz balu
karnawałowego dla mieszkańców przygotowano seans filmowy z niespodziankami oraz zabawę w fotobudce.
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3 marca 19.00 26 lutego więcej na www

11 marca więcej na www

12 marca więcej na www

16 marca więcej na www

19 marca więcej na www

24-26 marca więcej na www

4 marca 14.00-16.00

10 marca 19.00

11 marca 14.00-18.00

16 marca 19.00

18 marca 14.00

21 marca 14.00

7 marca 20.00

10 marca 19.00

19 marca 16.00

28 lutego 10.30

28 lutego 10.30

26 marca więcej na www

1 kwietnia 19.00

24-25 marca pt.-sob.

Miejsce: MOK, ul. Norwida 10
Wieczór dedykowany kobietom
- Wystawa Mistrzów oraz Marek 
Majewski z gośćmi: Tadeusz Drozda, 
Beata Kawczyńska; wstęp – wejściów-
ki do pobrania w MOK Legionowo, 
Norwida 10

Turniej szachowy na V i VI kat.
szachową PZ Szach

Grand Prix w tenisie stołowym,
regulamin na www.arenalegionowo.pl

Wiosenny Maraton Fitness

VI Przedszkolny Dzień Fair Play

VII Turniej Mazowsza w karate

VII Turniej Mazowsza w karate

Miejsce: Centrum Komunikacyjne
"Przez dziurkę od sera – Szwajcaria"
- otwarcie wystawy grafik satyrycznych 
szwajcarskiego karykaturzysty Patricka 
Chappatte’a
Parter budynku dworca:
- koncert zespołu Tyrolia Band,
- degustacja szwajcarskich specjałów:  
sera i czekolady,
II piętro – sala widowiskowa:
- prezentacja walorów turystycznych 
Szwajcarii.
Gry, konkursy i zabawy,
nauka jodłowania, tańce tyrolskie

Monodram Dariusza Skibińskiego 
"Heart Break Hotel"

"Miasto  kobiet" – dzień  kobiet
w Poczytalni

Czwartek z kryminałem:
Anna Fryczkowska

Spektakl teatralny dla dzieci: 
„Pimpuś Sadełko”

Wiosenny odjazd z lokomotywą 
Tuwima

Miejsce: sala widowiskowa
Spektakl "Old love";
wstęp - bilety: 90 zł w księgarni  
"U Leszka" - Legionowo, ul. Batorego 10 
zamówienia, więcej - tel.: 515 922 426

Miejsce: MOK, ul. Norwida 10
Czwarte spotkanie z literaturą
„Rozmowa o słowach”; wstęp wolny

Miejsce: sala widowiskowa
Cezary Pazura; wstęp – bilety: 45 zł 
- w księgarni "U Leszka", Legionowo, 
ul. Batorego 10 oraz na:
biletynakabarety.pl i kupbilecik.pl Miejsce: sala konferencyjna UM

XXVIII Sesja Rady Miasta, porządek 
obrad znjadziesz na bip.legionowo.pl

Więcej na WWW.POWIAT-LEGIONOWSKI.PL
Konkurs fot. – ARCHITEKTURA
Wystarczy wysłać opisane imieniem  
i nazwiskiem uczestnika, tytułem  
oraz nazwą sfotografowanego obiektu 
zdjęcia na: konkurs@powiat-legionow-
ski.pl

Miejsce: sala widowiskowa
Niedzielne Spotkania z Bajką
„Awanturka z leśnego podwórka”;
wstęp: bilety w cenie 10 zł do kupienia 
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

Miejsce: sala widowiskowa
Koncert Ireny Santor;
wstęp: bilety w cenie 50 zł do kupienia 
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

Miejsce: sala widowiskowa
III edycja Festiwalu 
ProgRockFest 2017, 
wstęp: zakup biletów 
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

Śledź Miasto
i bądź na bieżąco!

Marcin Galoch od 2014 roku 
pracuje w Referacie Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Miasta Legionowo.  
W 1998 roku ukończył studia magi-
sterskie Politechniki Warszawskiej 
(Inżynieria Środowiska) ze specjali-
zacji – Systemy Ochrony Powietrza. 
Jest też absolwentem studiów pody-
plomowych z kierunku Efektywność 
Energetyczna Budynków. Pierwszym 
działaniem nowo powołanego Pełno-
mocnika będzie opracowanie planu 
działań w zakresie ograniczenia ni-
skiej emisji w Legionowie.

KAMIL STĘPKOWSKI

Wraz z wymianą na piec gazo-
wy można także uzyskać dotację do 
przyłączenia nieruchomości do sieci 
gazowej. Gmina finansuje do 8 tys.  

w przypadku wymiany pieca na gazo-
wy czy olejowy i do 16 tys. na pompę 
ciepła, pokrywa także koszt przyłącza 
gazowego. Do tej pory podpisano  
już 107 umów.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
Szczegółowych informacji udzie-

la Referat Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta Legionowo, ul. marsz. 
J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 
3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65.  
mail: ochrona.srodowiska@um.legio-
nowo.pl

Prezydent Miasta Legionowo 
powołał 30 stycznia Pełno-
mocnika ds. Jakości Powie-
trza i Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Został nim Marcin 
Galoch, który zajmie się 
kompleksowymi działaniami 
związanymi z gospodarką 
niskoemisyjną w Legionowie.

Od 19 listopada 2015 roku 
w Legionowie obowiązuje 
uchwała Rady Miasta o dofi-
nansowaniu z budżetu gminy 
wymiany pieców węglowych 
na ekologiczne źródła ciepła: 
nowoczesne piece gazowe, 
olejowe lub pompy ciepła.

Pełnomocnik ds.
jakości powietrza

Wymień piec


