ISSN 2451–1072

www.gazetaecho.pl

DWUTYGODNIK

Nr 3 (258) 24 lutego 2017

NAKŁAD 15 000 EGZ.

   

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435

Powiatu
Legionowskiego

redakcja@gazetaecho.pl
REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

Szkoły po nowemu

Bunt w „siódemce”
 W związku z reformą edukacji od września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Jakie
problemy spowoduje reforma w następnym roku szkolnym w legionowskich szkołach?
źródło: FB/Sp7.Legionowo

(Zespół Szkół nr 1 przy Zakopiańskiej, Zespół Szkół nr 3 przy Broniewskiego i Zespół Szkół na Piaskach) staną się po prostu ośmioklasowymi szkołami podstawowymi, w których do 2019 roku będą
prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów. Podobnie z zespołami szkolno-przedszkolnymi
– Zespół Szkolno-Przedszkolny
przy Jana Pawła I, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy Jagiellońskiej, które składać się będą
z przedszkoli i ośmioletnich szkół
podstawowych, w których gimnazja
funkcjonować będą do likwidacji.

W „Siódemce” nie chcą
przeprowadzki
Wszystko jedno co się sądzi
o wprowadzanej przez PiS oświatowej reformie, to że zostanie wprowadzona, wiadomo nie od wczoraj.
Legionowski ratusz marudzi, że
czasu na przygotowanie się
do zmian miał za mało i problemy
ogarnia obecnie na zasadzie reakcji
doraźnych. Z większością wymuszonych przez reformę reorganizacji w Legionowie udało się jednak
szybko uporać. Bo to i specyfika
szkół sprzyjała, i obowiązki spadły
raczej na dyrekcje szkół.

W zespołach bez zmian
W przypadku tych szkół, które
mają status zespołów, tzn. skupiają
i uczniów podstawówek i gimnazjalistów, reforma przejdzie w miarę bezboleśnie i niejako naturalnie,
przynajmniej jeśli chodzi o najbliższy rok szkolny. Uczniowie zamiast do 1. klasy gimnazjum, pójdą
do 7. klasy podstawówki. Tak się
składa, że wszystkie gimnazja
w Legionowie funkcjonują w zespołach szkół. Placówki złożone ze
szkoły podstawowej i gimnazjum

Gorzej ze szkołami kształcącymi na poziomie wyłącznie podstawowym, bo tu w porównaniu
z poprzednimi latami przybędzie
jeden rocznik uczniów – siedmioklasistów, którzy zamiast przejść
do gimnazjum zostaną w dawnej
szkole. W Legionowie jest tylko
jedna taka placówka – „Siódemka” przy Królowej Jadwigi. I tu
pojawił się problem przepełnienia, bo liczba oddziałów wzrośnie
po reformie z obecnych 38 do 46
w roku 2018. W związku z tym ratusz zaproponował, by uczniowie

dwóch najstarszych roczników
– 7. i 8. klas – mieli zajęcia w pobliskim budynku Zespołu Szkół

W sprawie
przenosin starszych
roczników „Siódemki”
do „królewskiej Dwójki”
zorganizowane zostały
konsultacje społeczne.
Przeciwnicy przenosin
tłumaczyli, że
umieszczenie dzieci
z podstawówki razem
z gimnazjalistami
i licealistami jest
sprzeczne z ideą reformy,
poza tym wskazywali
na wyższe ceny posiłków,
brak stałego kontaktu
dzieci z wychowawcami
i pedagogami.
Ogólnokształcących nr 2, gdzie
dochodziliby także nauczyciele
z ich macierzystej szkoły. Przeciwko takiej decyzji władz zaprotestowali gwałtownie rodzice.
Urzędnicy tłumaczyli, że szkoła
będzie przepełniona i będzie musiała pracować w trybie dwuzmianowym, a uczniowie kończyć bę-

dą lekcje późnym popołudniem.
Poza tym ratusz argumentował,
że sale lekcyjne w ZSO 2 są lepiej
przystosowane
do
potrzeb
uczniów starszych klas, są tam
pracownie tematyczne, odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent
Piotr
Zadrożny
obiecywał
przy tym, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe i potrwałoby trzy
lata szkolne.
W sprawie przenosin starszych
roczników „Siódemki” do „królewskiej Dwójki” zorganizowane
zostały konsultacje społeczne.
Przeciwnicy przenosin tłumaczyli,
że umieszczenie dzieci z podstawówki razem z gimnazjalistami
i licealistami jest sprzeczne z ideą
reformy, poza tym wskazywali
na wyższe ceny posiłków, brak stałego kontaktu dzieci z wychowawcami i pedagogami. O ostatecznej
decyzji ratusza w tej sprawie mają
zadecydować wyniki specjalnie
opracowanych na tę okazję ankiet
wśród wszystkich rodziców, także
najmłodszych roczników. Wyników jeszcze nie znamy, ale nietrudno przewidzieć, że rodzice
młodszych uczniów zapewne nie
będą chcieli się zgodzić na naukę
na dwie zmiany.
dokończenie na stronie 2
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Wypadek, łapówka i agresja wobec policji

Alkoholowy wybryk nauczyciela
 Roman M., radny z Nieporętu i nauczyciel wychowania fizycznego, spowodował
na ul. Strużańskiej wypadek, po czym w panice uciekł. Jak się okazało, był pijany.
Tymczasem śledczy stawiają mu kolejne zarzuty w tym naruszenia nietykalności
cielesnej, atak na policjanta, oraz próbę wręczenia łapówki.
– 23 stycznia o 20.15 w Józefowie na ulicy Strużańskiej kierujący fiatem uno 60-letni nietrzeźwy
mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących
na drodze i uderzył w tył jadącego
przed nim opla, którym kierował 44-letni mężczyzna. Drugi
z kierowców był trzeźwy. 60-latek
miał natomiast 1,4 promila w wydychanym powietrzu – mówi podkom. Emilia Kuligowska, oficer
prasowy KPP Legionowo.

Lista zarzutów
Pijanym sprawcą kolizji jest
wieloletni nieporęcki radny oraz
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Białobrzegach – Roman M. Jak informuje Rejonowa Prokuratura
w Legionowie, która prowadzi
dalsze czynności wyjaśniające
w tej sprawie, zarzutów wobec
radnego jest znacznie więcej.
– Roman M. ma zarzuty
z art. 178 §1, czyli prowadził
po pijanemu, 229§ 1 czyli chciał
wręczyć łapówkę w zamian za odstąpienie za zatrzymanie go, ma
zarzut z art. 217 §1 kk czyli naruszenia nietykalności cielesnej
i art. 222 art. 1 w zawiązku z tym,
że uderzył policjanta. Więcej nie
mogę powiedzieć, ponieważ sprawa jest w toku – mówi szef legionowskiej prokuratury Ireneusz
Ważny.

Jest mu przykro
Rozmawialiśmy z radnym dzień
po całym zajściu. Załamanym głosem i nieco „chaotycznie” przyznał, iż sprawa dotyczy jego osoby. Na pytanie, ile miał promili
podczas jazdy i co dokładnie się
stało, odpowiedział, że jest
po prostu załamany. – Ja się nie
wybielam. Zasłużyłem na tę karę
i jestem teraz załamany. Przekreśliłem wszystko, co robiłem dla
społeczeństwa podczas pracy
z młodzieżą, czy nawet ucząc
w szkole. Głupota to wszystko
przekreśliła. Stuknąłem w samochód i zacząłem uciekać. Przestraszyłem się, nie mogę tego przeżyć.
Bardzo żałuję i przepraszam – komentuje całą sprawę Roman M.

To nie jest pierwszy wybryk
radnego
Warto przypomnieć, iż to nie
pierwszy przypadek, w którym Romana M. przyłapano publicznie

w stanie nietrzeźwości. Pod koniec 2013 roku radny uczył dzieci
pod wpływem alkoholu. Policję
wówczas powiadomiła dyrektor
szkoły, która podejrzewała, że nauczyciel wychowania fizycznego
jest „podchmielony”. Po przyjeździe funkcjonariuszy i wykonaniu
badania alkomat wykazał 0,54 promila w wydychanym powietrzu.
Wówczas nauczyciel otrzymał tylko
naganę i tysiąc złotych grzywny.
Wciąż też kontynuował swoją działalność jako nieporęcki radny.
Po uprawomocnieniu się wyroku
sądowego w tej sprawie jako wieloletni szef gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki sam
podał się do dymisji, nie składając
jednak przy tym mandatu radnego.
Od jakiegoś czasu podobno się leczył i próbował wyjść ze szkodliwego nałogu. Jak widać po ostatnich
wydarzeniach, ostatecznie terapia
na niewiele się zdała.
DB

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Bunt w „siódemce”
dokończenie ze strony 1

W liceach trochę inaczej
Oba legionowskie publiczne licea – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 prowadzony przez
gminę i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej prowadzony przez powiat czekają pewne zmiany. Zespół
przy ul. Królowej Jadwigi pozostanie zespołem do końca funkcjonowania gimnazjów, potem stanie
się II Liceum Ogólnokształcącym.
Po okresie przejściowym przybędzie jeden rocznik, odejdą trzy.
Jak to wpłynie na funkcjonowanie
szkoły, trudno na razie przewidzieć. Podobnie sprawa ma się
z Konopnicką, która po odejściu
ostatniego rocznika gimnazjalistów stanie się samodzielnym Liceum. Tutaj gimnazjum funkcjonowało od niedawna, a środki

na rozbudowę szkoły na potrzeby
zespołu pochodziły także z funduszy unijnych. Kiedy po likwidacji
gimnazjów liczba uczniów się
zmniejszy, jedynym wyjściem, by
wykorzystać w pełni powiększoną
szkołę, wydaje się przyjmowanie
większej liczby licealistów. Ale czy
znajdą się chętni i jak to wpłynie
na poziom nauki, o tym na razie
trudno wyrokować.
Reforma dotknie nie tylko
szkoły i uczniów, ale także, co
oczywiste, nauczycieli. W związku
z likwidacją gimnazjów, których
ostatni rocznik zakończy naukę
w 2019 roku, ratusz oblicza, że
liczba etatów nauczycielskich
w szkołach prowadzonych przez
gminę może zmniejszyć się o 68.
W sumie całościowe koszty reformy w w naszym mieście są póki co
nieznane.
(wk)

Nowe światła na Modlińskiej
 Od kilku lat tocząca się dyskusja na temat przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ul.
Modlińskiej z Chotomowską w Jabłonnie właśnie dobiegła końca. Urząd Marszałkowski
zdecydował – będą światła, których montaż ma być 10-krotnie tańszy niż budowa ronda.
budowę i finansowanie tej inwestycji. Zebraliśmy wówczas około 800

Mariusz Grzybek
podkreśla, że liczba
samochodów
na Modlińskiej w ostatnich
latach zwiększyła się
wielokrotnie, dlatego
popierał budowę ronda
lub powstanie świateł, ale
z jednoczesnym
zapewnieniem
prawoskrętu
na Chotomowskiej, żeby
nie blokować ruchu dla
skręcających w kierunku
Modlina.
podpisów – przekonuje jabłonowski radny Mariusz Grzybek.
Temat przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania rozważany jest od kilku lat. Rozwiązanie
z sygnalizacją świetlną było forsowane przez gminnych urzędników, którzy przekonują, że ze
względu na brak konieczności zajęcia dodatkowej powierzchni terenu można by taką koncepcję
zrealizować w kilka miesięcy

i kosztowałaby ona ok. 270 tys. zł.
Na drugim biegunie była budowa
ronda, która wymagałaby wykupienia części działek sąsiadujących ze skrzyżowaniem i jej wykonanie byłoby 10-krotnie droższe
od świateł. Niemniej jednak mimo znacznie większych kosztów,
a także czasu realizacji, część radnych oraz przedstawiciele staro-

stwa powiatowego zabiegali o budowę ronda.
– Uważam, że rondo byłoby
w tym miejscu najlepsze. Przekonali mnie o tym mieszkańcy podczas konsultacji i prowadzonej akcji, gdzie wspólnie z powiatowym
radnym Garbaczewskim wystąpiłem z petycją do Marszałka Województwa Mazowieckiego o prze-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Światła do września?
– Wydatkowanie kwoty 270 tys.
zł na przebudowanie skrzyżowania to naprawdę nie jest obciążenie dla budżetu gminy Jabłonna.
Ja chcę tylko bezpiecznie wyjechać z Chotomowa i włączyć się
do ruchu na ul. Modlińskiej. (…)
Jeżeli teraz zaczęlibyśmy wywłaszczać, wykupywać, przesta-

wiać transformatory, to znowu
kilka lat by się zeszło. Wybudujmy światła – powiedział kilka tygodni temu przewodniczący rady
gminy Witold Modzelewski.
Wygląda więc na to, że Urząd
Marszałkowski właśnie spełnił
wolę radnego. Niebawem gmina
ogłosi przetarg na projekt zmian
stałej organizacji ruchu w połączeniu z budową sygnalizacji
świetlnej. Szacowany czas opracowania i zatwierdzenia projektu to
około pół roku, natomiast budowa będzie trwała około miesiąca.
Wygląda na to, że sygnalizacja
świetlna stanie w tym miejscu
do września.
Radny Grzybek podkreśla, że
liczba samochodów na Modlińskiej
w ostatnich latach zwiększyła się
wielokrotnie, dlatego popierał budowę ronda lub powstanie świateł,
ale z jednoczesnym zapewnieniem
prawoskrętu na Chotomowskiej, żeby nie blokować ruchu dla skręcających w kierunku Modlina. – Występowaliśmy również o zapewnienie
w końcowej części Chotomowskiej
ciągu pieszo-rowerowego, tak aby
wszyscy użytkownicy skrzyżowania
mogli bezpiecznie włączyć się do ruchu, a nie tylko samochody. Niestety w zaproponowanym przez gminę
rozwiązaniu mają powstać tylko
światła, bez przebudowy skrzyżowania, a to błąd – ocenia Mariusz
Grzybek, zaznaczając, że nie wzięto
też pod uwagę głosu zarządcy ulicy
Chotomowskiej, którym jest Powiat.
DB
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Dawny biurowiec Fabryki Domów, dziś siedziba Starostwa Powiatowego

Blok nr 26 na osiedlu „Jagiellońska”. Pierwszy zbudowany
z wielkiej płyty produkowanej w Łajskach

Fabryka domów, czyli wielka płyta z Legionowa

 O Fabryce Domów na Łajskach dzisiaj niewiele osób pamięta. Tymczasem, jakby nie patrzeć, odegrała
w historii naszego miasta rolę niebagatelną.
W Fabryce Domów pracowała
między innymi w latach siedemdziesiątych moja mama. W dziale
rachuby, czyli jak powiedzielibyśmy
dzisiaj – księgowości. I całkiem miło te czasy wspomina. Do pracy zawoził ją codziennie autobus, a potem przywoził. Zupełnie jak tysiące
innych pracowników. Bo też wielu
mieszkańców Legionowa pracowa-

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

ło w Fabryce Domów, która była
jednym z największych zakładów,
a tym samym pracodawców w okolicy. Dziś w odnowionym i przebudowanym biurowcu, w którym kiedyś mama podliczała słupki
i sprawdzała, czy wszystko się zgadza, a zgadzało się zresztą zawsze,
bo musiało się zgadzać, mieści się
Starostwo Powiatowe.

Bloki z wielkiej płyty
Fabryka powstała w czasach gierkowskiego przemysłowego boomu.
Władze zaczęły realizować ideę
„miasta – satelity” lokalizując
na północnych terenach Legionowa
cały kompleks przemysłowy czyli
Inżynierię, Kombinat Instalacji Sanitarnych, Bistyp. W 1971 roku
opracowano plan zagospodarowa-

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co n ajmniej od 8 lat, ale w Po lsce wciąż uchodz i za techn ologię now ą.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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nia przestrzennego Legionowa,
uwzględniający budowę w Łajskach
masowego producenta budynków
wielorodzinnych, a przy okazji budowę „Osiedla Jagiellońska” dla 15

wanych w Fabryce Domów był blok
nr 26. A potem poszło już z górki
i Legionowo dzięki Fabryce Domów wygląda tak jak wygląda.

Truła powietrze

Po 1989 roku
fabryka padła, ale bez
niej dzisiejszego
Legionowa by nie było.
tysięcy mieszkańców. Były to czasy,
gdy nasze miasto nie było jeszcze
gigantycznym blokowiskiem – bloki
były na osiedlu Batorego, na którym zresztą mieszkałem.
Oczywiście plany budowy fabryki
i osiedla były ze sobą ściśle związane. Bo też z wielkiej płyty produkowanej na Łajskach było budowane
osiedle. Warto na marginesie wspomnieć, że działały wówczas produkujące cegłę sylikatową „Sylikaty”
na Bukowcu, czyli Mazowieckie
Zakłady Wapienno-Piaskowe. I tak
to sobie szło. Fabryka Domów nazwana Mazowieckim Kombinatem
Budowlanym produkowała wielką
płytę, a legionowska spółdzielnia
mieszkaniowa budowała z niej bloki. Pierwszym budynkiem wybudowanym z elementów wyproduko-

Moloch nie pozostawał obojętny
na środowisko. Wokół fabryki,
w związku z eksploatacją wód podziemnych, powstał głęboki lej depresyjny. Ponadto fabryka wraz
z ciepłownią miejską i ciepłowniami osiedlowymi zanieczyszczały powietrze. To, czym przychodziło czasem oddychać w sezonie grzewczym w porównaniu z tym dzisiejszym smogiem, to było dopiero
coś!
W grudniu 1981 roku, pod naciskiem ze strony władz państwowych, Spółdzielnia przejęła niedokończone osiedle awaryjne Fabryki
Domów – osiedle Łajski (obecnie
os. Młodych) przeznaczone pierwotnie dla pracowników.
Po 1989 roku fabryka jako
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego „Mazowsze” nie poradziła sobie w warunkach gospodarki rynkowej. I padła, ale nawet jeśli
od początku była ekonomicznym
niewypałem epoki PRL, to bez niej
dzisiejszego Legionowa by nie było.
(wk)

Ponad tysiąc alimenciarzy

Nie chcą płacić na swoje dzieci
 W powiecie legionowskim jest ponad tysiąc alimenciarzy, którzy uchylają się od płacenia na swoje dzieci. Ich długi wynoszą już co najmniej 27,1
mln zł. Rząd przyjął niedawno projekt nowelizacji ustawy, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów oraz utrudnić uchylanie się od ich płacenia.
Śmieszna kara

– Mój były mąż pracuje
na czarno, aby komornik nie
mógł mu wejść na pensję. Żeby
nie trafić do więzienia za długi
wobec naszej córki, jego prawnik
doradził mu, aby wpłacał „cokolwiek „, więc miesięcznie płaci
po 10 zł na dziecko, tłumacząc
w sądzie, że więcej nie ma – przekonuje pani Dorota, mieszkanka
Legionowa. Jak podkreśla nasza
rozmówczyni, jest to kpina z wymiaru sprawiedliwości, a koszty
ponosimy wszyscy. W samym tylko Legionowie jest ok. 525 dłużników alimentacyjnych i – jak
podał miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – kwota ich zaległości
z tytułu funduszu alimentacyjnego przekroczyła 17,3 mln zł.

Płacimy wszyscy
Fundusz alimentacyjny ma
na celu pomoc osobom, które nie
otrzymują zasądzonych na dzieci
alimentów, pomimo prowadzonej
egzekucji komorniczej wobec rodzica zalęgającego z alimentami.
Środki na wypłaty z funduszu alimentacyjnego pochodzą z naszych podatków. Pod koniec 2016

roku Krajowy Rejestr Długów
(KRD) poinformował, że dług
alimentacyjny przekroczył 10,5
mld zł. W bazie KRD znajduje się
prawie 312 tys. nierzetelnych rodziców, a aż 96 proc. to ojcowie.
Średnio do oddania dzieciom mają ponad 33 tys. zł. Jak podała
ostatnio TVP Info, skuteczność
ściągalności długów od nierzetelnych rodziców w Polsce wynosi
zaledwie 20 proc., podczas gdy
np. w Szwecji jest ona na poziomie 80 proc.

rzy zalegają łącznie na kwotę 2,9
mln zł – poinformował jeszcze
w sierpniu wójt Wieliszewa Paweł
Kownacki. Jednak od osób zajmujących się tym problemem wiemy, że liczba alimenciarzy w zasadzie jest „stała”.

Z powyższych danych wynika, że
w całym powiecie legionowskim jest
ok. 1099 dłużników alimentacyjnych.
Ich zobowiązania, na które składają
się wszyscy podatnicy, już przekroczyły 27,1 mln zł. Aby „ukarać” niepłacących, OPS-y wysyłają do starostwa wnioski o odebranie praw jazdy. Nie jest to jednak najbardziej
skuteczna forma „represji, gdyż
na 123 takie wnioski tylko 47 alimenciarzom uprawnienia zostały zatrzymane. W pozostałych dziewięciu
przypadkach starosta wydał postanowienia o zawieszeniu postępowań,
a aż 59 wniosków dotyczyło osób bez
uprawnień. Jak podkreśla anonimowo jeden z naszych rozmówców –
„to żadna kara dla alimenciarzy,
gdyż jak widzimy, często chcemy
odebrać coś, czego nawet nie mają”.
Planowana przez rząd zmiana
przepisów ma na celu zminimalizowanie liczby alimenciarzy zalegających z przekazywaniem pie-

niędzy na dzieci. Jeśli przez trzy
miesiące lub dłużej osoba zobowiązana do płacenia alimentów

Mój były mąż
pracuje na czarno, aby
komornik nie mógł mu
wejść na pensję. Żeby nie
trafić do więzienia
za długi wobec naszej
córki, jego prawnik
doradził mu, aby wpłacał
„cokolwiek”, więc
miesięcznie płaci po 10 zł
na dziecko, tłumacząc
w sądzie, że więcej nie
ma – opowiada pani
Dorota.
nie będzie tego robiła, prokurator
automatycznie będzie mógł prowadzić postępowanie i stawiać zarzuty. Tylko jak odebrać coś, co
w papierach nie istnieje?
DB

Alimenciarze w pozostałych
gminach
W Serocku mają 140 dłużników
alimentacyjnych, a ich łączne zobowiązania są bliskie 1,5 mln zł.
– Na terenie gminy Nieporęt
mieszka 263 dłużników alimentacyjnych – poinformowała w połowie listopada Anna Radlak, kierownik tamtejszego OPS, z czego
ich dług był bliski 2,8 mln zł.
W gminie Jabłonna jest 72 dłużników alimentacyjnych. Kwota zadłużenia alimenciarzy wyniosła
ponad 2,6 mln zł. – Posiadamy 99
dłużników alimentacyjnych, któ-
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Mogłaby być dumą miasta

W międzywojniu

Willa Kazinek wciąż czeka
 Były plany, pomysły, deklaracje, póki co jednak willa Kazinek wciąż spokojnie sobie niszczeje…

Dwa lata temu z hakiem
na działce przy skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej i Jana III Sobieskiego, na której znajduje się willa Kazinek, zaczęło się coś dziać.
Miasto odkupiło grunt od prywat-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

nych właścicieli pięć lat temu, ale
długo nie działo się nic, Tymczasem zmieniony został miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwolił na jednorodzinną zabudowę mieszka-

niową od strony ulicy Wysockiego. A co z samą willą? Wciąż stoi
zdewastowana, choć jakiś czas temu prezydentowi Smogorzewskiemu marzyła się budowa w tym
miejscu starostwa powiatowego
i odnowienie zabytku. Opozycja
widziała tu szpital, były też inne
pomysły.
A willa wciąż niszczeje. Pamiętam, jak chodziliśmy w zdewastowanym domu wypić po piwku kupionym w SAM-ie, potem rezydowali tam bezdomni. Krążyły plotki, że miejsce jest nawiedzone, że
coś straszy, że ktoś kogoś tam zamordował, a kto inny się powiesił… Ktoś wreszcie parę lat temu
zaprószył ogień i pożar zniszczył
willę Kazinek niemal doszczętnie.

·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl

FINANSE
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663 – 833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
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dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

DAM PRACĘ
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513
Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952
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Szkoda. Bo zabytkowy budynek
mógłby być dumą miasta.

Willa nie jest zabytkiem
Willa zbudowana została w 1935
roku, a nazwę „Kazinek” zawdzięcza swemu fundatorowi i pierwszemu właścicielowi – pułkownikowi stacjonującego w Legionowie
Korpusu Saperów Kolejowych Kazimierzowi Kowalskiemu. Nazwę
tę Kowalski umieścił zresztą na tablicy zawieszonej na wieńczącym
elewację frontową trójkątnym
szczycie. W międzywojniu wzniesiona na parceli hrabiego Potockiego parterowa, elegancko wykończona wedle pomysłu właściciela, willa z poddaszem była jednym z najpiękniejszych domów

wzniesiona na parceli
hrabiego Potockiego
parterowa, elegancko
wykończona wedle
pomysłu właściciela, willa
z poddaszem była
jednym z najpiękniejszych
domów w całym mieście.
w całym mieście. W dodatku malowniczo położona, otoczona
ogrodem i owocowym sadem.
Dom przetrwał wojnę w niezłym stanie, choć w 1944 roku stacjonowały w nim przez kilka miesięcy wojska sowieckie. Po II wojnie światowej pułkownik wciąż tu
mieszkał, zmarł w 1967 roku.
Od tego momentu willa „Kazinek” stoi pusta.
Pomysłów na teren jest wiele.
Jedni chcą willę odbudowywać,
inni wyburzyć, co jest o tyle łatwe,
że budynek nie został wpisany
do rejestru zabytków. Tymczasem
jednak konkretnych planów jak
(wk)
nie było, tak nie ma.

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 606-900-333
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych
tematyką
miejską

oraz handlowców

do sprzedaży
powierzchni reklamowej
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Koniec z dziurami

Ulice do przebudowy
 W tym roku w Legionowie przebudowanych zostanie kilka ulic, kilka uzupełnionych
o brakujące odcinki.

Kawiarnia w Gondoli
 Pod koniec lutego w galerii Gondola przy Piłsudkiego
otwiera się nowa kawiarnia. Nareszcie!
Gondola, choć klienci sklepy
w niej otwarte – zwłaszcza „Piotra
i Pawła” i „Media Expert” chyba
polubili, od otwarcia straszyła brakiem jakichkolwiek lokali gastronomicznych, które w takich centrach powinny być przecież standardem. Inwestor i operator odpowiedzialnego za komercjalizację wciąż obiecywali, że lokale gastronomiczne będą, ale na pytania
jakie i kiedy odpowiadać nie
chcieli. Wreszcie jest jednak
pierwsza jaskółka. Pod koniec lutego w Gondoli otwiera się kawiarnia o wdzięcznej i oczywiście
obowiązkowo angielskiej nazwie
„Coffee and Rolls”. Mieścić się

będzie na wyspie w centralnej części parteru. Miejsca będą przy barze lub przy kilku stolikach. Królować będzie oczywiście kawa
w wielu rodzajach i kompozycjach. Ale nie tylko. Będzie coś
dla herbaciarzy, czekolada, świeżo
wyciskane soki i ciasta. Będzie też
można przekąsić coś bardziej konkretnego – żeby było ciekawiej
przede wszystkim dania japońskiej
kuchni. Będą zupy, sushi, sałatki
oraz barowe hand rollsy, czyli rolki sushi „na wynos”, które je się
jak kebab albo hot doga. Wedle
obietnic ceny będą konkurencyjne. Nie omieszkam sprawdzić.
(wk)

Ratusz ogłosił już przetarg
na projekty. Władze chcą między
innymi wybudować brakujący odcinek ulicy Sikorskiego, a także
przebudować ulice Handlową
i Kościuszki, uporządkowana ma
zostać również uliczka osiedlowa
wzdłuż garażu wielopoziomowego
na osiedlu Piaski. Przetarg dotyczy
przygotowania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla wszystkich tych inwestycji. Projekty zgodnie założeniami
konkursu powinny zostać opracowane najpóźniej do końca czerwca.
Konkurs zakłada opracowanie
projektu budowy 220-metrowego
odcinka ulicy Sikorskiego między
Bandurskiego i Olszankową. Powstać ma tu nowa jezdnia wraz
z kompletną infrastrukturą.
Na Handlowej na liczącym 240 m
odcinku od Daliowej do DK 61
powstanie ścieżka rowerowa,
dwukierunkowa ścieżka dla jednośladów powstanie też na Ko-
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ściuszki między DK 61, a Piłsudskiego. Przy okazji przebudowa
zostanie jezdnia i położona nowa
nawierzchnia. Niejako na deser
powstanie też projekt przebudowy drogi wewnętrznej na Piaskach przy przydworcowym gara-

żu wielopoziomowym między
Aleją I Dywizji Zmechanizowanej. Jeśli nie będzie opóźnień,
wszystkie te drogi doczekają się
przebudowy jeszcze w tym, a najpóźniej w przyszłym roku.
(wk)
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Sąd w Legionowie urośnie. Razem z prokuraturą
 Na początku przyszłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowoczesnego
i znacznie większego niż obecnie budynku Sądu Rejonowego w Legionowie. W dwuskrzydłowym i najprawdopodobniej czterokondygnacyjnym
obiekcie miejsce swe znajdzie również legionowska prokuratura.
po cztery kondygnacje, choć nie
jest to jeszcze ostatecznie przesądzone. – Mam nadzieję, że przypadną nam dwa piętra. Wiadomo,
że sąd potrzebuje zdecydowanie
więcej – mówi Ireneusz Ważny,
podkreślając, iż obecne działania
śledczych są utrudnione ze wzglę-

Parkingi
dla pracowników jak
i interesantów mają być
zachowane. Niestety wraz
z końcem tego roku nie
będą mogli z nich
korzystać mieszkańcy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie,
po nabyciu terenu przy ul. Sobieskiego w Legionowie o łącznej
powierzchni blisko 1 ha od SML-W za ponad 17,2 mln zł, podjął
już pierwsze działania zmierzające do przeprowadzenia inwestycji, jaką miałaby być rozbudowa
obecnej siedziby Sądu Rejonowego w Legionowie.

Prokuratura zostaje
– Obecnie czekamy na program
funkcjonalno-użytkowy dla Pro-
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kuratury Rejonowej w Legionowie. Po akceptacji programu inwestycji Sąd Apelacyjny w Warszawie złoży wniosek o wprowadzenie inwestycji do planu finansowego jeszcze w 2017 r. (…)
W planach zakłada się, że prokuratura będzie miała siedzibę w tej
samej lokalizacji co legionowski
sąd – mówi Joanna Adamowicz,
kierownik Biura Informacyjnego
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. To dość zaskakujące informacje, gdyż od lat prokuratura

szukała dla siebie nowego miejsca. – Bardzo dobrze się stało.
Wiadomo, że sąd i prokuratura są
nijako „skazane na siebie”, gdyż
muszą na co dzień ściśle współpracować. Na początku przyszłego roku ma zostać rozpisany
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej naszej nowej
siedziby, a cały proces inwestycyjny powinien się zamknąć w ciągu
dwóch lat od wyłonienia wykonawcy – mówi Ireneusz Ważny,
szef legionowskiej prokuratury.
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Jest ciasnota, ma być luźno
Obecne, niskie budynki gospodarcze SML -W wraz z administracją osiedla Sobieskiego,
mieszczące się za sądem, zostaną
zburzone i w tym miejscu ma powstać skrzydło nowego budynku.
Tuż po jego oddaniu sąd wraz
z prokuraturą przeniosą się tam
do czasu, dopóki obecna siedziba
sądu nie zostanie przebudowana.
Wówczas między oba skrzydła zostanie wbudowany łącznik. Oba
najprawdopodobniej będą miały

du na brak miejsca. – Archiwa
prokuratury trzymane są w legionowskich blokach w piwnicach.
Podobne zresztą potrzeby ma sąd.
Gdyby taka rozbudowa doszła
do skutku, to byłoby miejsca sporo. Na razie zarówno my, jak i sąd
funkcjonujemy na 297 m2, a potrzebujemy pięciokrotnie więcej.
Sędziowie nie mają nawet własnych pokoi, żeby w ciszy i spokoju zastanowić się nad daną sprawą. Także wszyscy czekamy na jak
najszybsze rozpoczęcie budowy –
mówi Ireneusz Ważny. Parkingi
dla pracowników jak i interesantów mają być zachowane. Niestety wraz z końcem tego roku nie
będą mogli z nich korzystać
mieszkańcy.
DB

