
Wszystko jedno co się sądzi
o wprowadzanej przez PiS oświato-
wej reformie, to że zostanie wpro-
wadzona, 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 wymu-
szonych przez reformę reorganiza-
cji 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 gimna-
zjalistów, reforma przejdzie w mia-
rę bezboleśnie i niejako naturalnie,
przynajmniej jeśli chodzi o najbli-
ższy rok szkolny. Uczniowie za-
miast do 1. klasy gimnazjum, pójdą
do 7. klasy podstawówki. Tak się
składa, że wszystkie gimnazja
w Legionowie funkcjonują w ze-
społach szkół. Placówki złożone ze
szkoły podstawowej i gimnazjum

(Zespół Szkół nr 1 przy Zakopiań-
skiej, Zespół Szkół nr 3 przy Bro-
niewskiego i Zespół Szkół na Pia-
skach) staną się po prostu ośmio-
klasowymi szkołami podstawowy-
mi, w których do 2019 roku będą
prowadzone klasy dotychczaso-
wych gimnazjów. Podobnie z ze-
społami szkolno-przedszkolnymi
– Zespół Szkolno-Przedszkolny
przy Jana Pawła I, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 2 przy Jagielloń-
skiej, które składać się będą
z przedszkoli i ośmioletnich szkół
podstawowych, w których gimnazja
funkcjonować będą do likwidacji.

W „Siódemce” nie chcą
przeprowadzki

Gorzej ze szkołami kształcący-
mi na poziomie wyłącznie podsta-
wowym, bo tu w porównaniu
z poprzednimi latami przybędzie
jeden rocznik uczniów – siedmio-
klasistów, którzy zamiast przejść
do gimnazjum zostaną w dawnej
szkole. W Legionowie jest tylko
jedna taka placówka – „Siódem-
ka” przy Królowej Jadwigi. I tu
pojawił się problem przepełnie-
nia, bo liczba oddziałów wzrośnie
po reformie z obecnych 38 do 46
w roku 2018. W związku z tym ra-
tusz zaproponował, by uczniowie

dwóch najstarszych roczników
– 7. i 8. klas – mieli zajęcia w po-
bliskim budynku Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 2, gdzie
dochodziliby także nauczyciele
z ich macierzystej szkoły. Przeciw-
ko takiej decyzji władz zaprote-
stowali gwałtownie rodzice.
Urzędnicy tłumaczyli, że szkoła
będzie przepełniona i będzie mu-
siała pracować w trybie dwuzmia-
nowym, 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, odpowie-
dzialny za oświatę wiceprezydent
Piotr Zadrożny obiecywał
przy tym, że byłoby to rozwiąza-
nie tymczasowe i potrwałoby trzy
lata szkolne.

W sprawie przenosin starszych
roczników „Siódemki” do „kró-
lewskiej Dwójki” zorganizowane
zostały konsultacje społeczne.
Przeciwnicy przenosin tłumaczyli,
że umieszczenie dzieci z podsta-
wówki razem z gimnazjalistami
i licealistami jest sprzeczne z ideą
reformy, poza tym wskazywali
na wyższe ceny posiłków, brak sta-
łego kontaktu dzieci z wychowaw-
cami i pedagogami. O ostatecznej
decyzji ratusza w tej sprawie mają
zadecydować wyniki specjalnie
opracowanych na tę okazję ankiet
wśród wszystkich rodziców, także
najmłodszych roczników. Wyni-
ków jeszcze nie znamy, ale nie-
trudno przewidzieć, że rodzice
młodszych uczniów zapewne nie
będą chcieli się zgodzić na naukę
na dwie zmiany.

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?

N
r3

(2
58

)
24

lu
te

g
o

20
17

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

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

IS
SN

 2
45

1–
10

72

dokończenie na stronie 2

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.
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– 23 stycz nia o 20.15 w Jó ze fo -
wie na uli cy Stru żań skiej kie ru ją -
cy fia tem uno 60-let ni nie trzeź wy
mę żczy zna nie do sto so wał pręd -
ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze i ude rzył w tył ja dą ce go
przed nim opla, któ rym kie ro -
wał 44-let ni mę żczy zna. Dru gi
z kie row ców był trzeź wy. 60-la tek
miał na to miast 1,4 pro mi la w wy -
dy cha nym po wie trzu – mó wi pod -
kom. Emi lia Ku li gow ska, ofi cer
pra so wy KPP Le gio no wo.

Li sta za rzu tów
Pi ja nym spraw cą ko li zji jest

wie lo let ni nie po ręc ki rad ny oraz
na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne -
go w Szko le Pod sta wo wej w Bia -
ło brze gach – Ro man M. Jak in -
for mu je Re jo no wa Pro ku ra tu ra
w Le gio no wie, któ ra pro wa dzi
dal sze czyn no ści wy ja śnia ją ce
w tej spra wie, za rzu tów wo bec
rad ne go jest znacz nie wię cej.

– Ro man M. ma za rzu ty
z art. 178 §1, czy li pro wa dził
po pi ja ne mu, 229§ 1 czy li chciał
wrę czyć ła pów kę w za mian za od -
stą pie nie za za trzy ma nie go, ma
za rzut z art. 217 §1 kk czy li na ru -
sze nia nie ty kal no ści cie le snej
i art. 222 art. 1 w za wiąz ku z tym,
że ude rzył po li cjan ta. Wię cej nie
mo gę po wie dzieć, po nie waż spra -
wa jest w to ku – mó wi szef le gio -
now skiej pro ku ra tu ry Ire ne usz
Wa żny.

Jest mu przy kro
Roz ma wia li śmy z rad nym dzień

po ca łym zaj ściu. Za ła ma nym gło -
sem i nie co „cha otycz nie” przy -
znał, iż spra wa do ty czy je go oso -
by. Na py ta nie, ile miał pro mi li
pod czas jaz dy i co do kład nie się
sta ło, od po wie dział, że jest
po pro stu za ła ma ny. – Ja się nie
wy bie lam. Za słu ży łem na tę ka rę
i je stem te raz za ła ma ny. Prze kre -
śli łem wszyst ko, co ro bi łem dla
spo łe czeń stwa pod czas pra cy
z mło dzie żą, czy na wet ucząc
w szko le. Głu po ta to wszyst ko
prze kre śli ła. Stuk ną łem w sa mo -
chód i za czą łem ucie kać. Prze stra -
szy łem się, nie mo gę te go prze żyć.
Bar dzo ża łu ję i prze pra szam – ko -
men tu je ca łą spra wę Ro man M.

To nie jest pierw szy wy bryk
rad ne go

War to przy po mnieć, iż to nie
pierw szy przy pa dek, w któ rym Ro -
ma na M. przy ła pa no pu blicz nie

w sta nie nie trzeź wo ści. Pod ko -
niec 2013 ro ku rad ny uczył dzie ci
pod wpły wem al ko ho lu. Po li cję
wów czas po wia do mi ła dy rek tor
szko ły, któ ra po dej rze wa ła, że na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go
jest „pod chmie lo ny”. Po przy jeź -
dzie funk cjo na riu szy i wy ko na niu
ba da nia al ko mat wy ka zał 0,54 pro -
mi la w wy dy cha nym po wie trzu.
Wów czas na uczy ciel otrzy mał tyl ko
na ga nę i ty siąc zło tych grzyw ny.
Wciąż też kon ty nu ował swo ją dzia -
łal ność ja ko nie po ręc ki rad ny.
Po upra wo moc nie niu się wy ro ku
są do we go w tej spra wie ja ko wie lo -
let ni szef gmin nej Ko mi sji Oświa -
ty, Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki sam
po dał się do dy mi sji, nie skła da jąc
jed nak przy tym man da tu rad ne go.
Od ja kie goś cza su po dob no się le -
czył i pró bo wał wyjść ze szko dli we -
go na ło gu. Jak wi dać po ostat nich
wy da rze niach, osta tecz nie te ra pia
na nie wie le się zda ła.
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

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!

W li ce ach tro chę ina czej
Oba le gio now skie pu blicz ne li -

cea – Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 2 pro wa dzo ny przez
gmi nę i Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych im. Ma rii Ko nop nic -
kiej pro wa dzo ny przez po wiat cze -
ka ją pew ne zmia ny. Ze spół
przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi po zo sta -
nie ze spo łem do koń ca funk cjo no -
wa nia gim na zjów, po tem sta nie
się II Li ceum Ogól no kształ cą cym.
Po okre sie przej ścio wym przy bę -
dzie je den rocz nik, odej dą trzy.
Jak to wpły nie na funk cjo no wa nie
szko ły, trud no na ra zie prze wi -
dzieć. Po dob nie spra wa ma się
z Ko nop nic ką, któ ra po odej ściu
ostat nie go rocz ni ka gim na zja li -
stów sta nie się sa mo dziel nym Li -
ceum. Tu taj gim na zjum funk cjo -
no wa ło od nie daw na, a środ ki

na roz bu do wę szko ły na po trze by
ze spo łu po cho dzi ły ta kże z fun du -
szy unij nych. Kie dy po li kwi da cji
gim na zjów licz ba uczniów się
zmniej szy, je dy nym wyj ściem, by
wy ko rzy stać w peł ni po więk szo ną
szko łę, wy da je się przyj mo wa nie
więk szej licz by li ce ali stów. Ale czy
znaj dą się chęt ni i jak to wpły nie
na po ziom na uki, o tym na ra zie
trud no wy ro ko wać.

Re for ma do tknie nie tyl ko
szko ły i uczniów, ale ta kże, co
oczy wi ste, na uczy cie li. W związ ku
z li kwi da cją gim na zjów, któ rych
ostat ni rocz nik za koń czy na ukę
w 2019 ro ku, ra tusz ob li cza, że
licz ba eta tów na uczy ciel skich
w szko łach pro wa dzo nych przez
gmi nę mo że zmniej szyć się o 68.
W su mie ca ło ścio we kosz ty re for -
my w w na szym mie ście są pó ki co
nie zna ne.

(wk)

dokończenie ze strony 1

Bunt w „siódemce”

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.
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Te mat prze bu do wy nie bez -
piecz ne go skrzy żo wa nia roz wa ża -
ny jest od kil ku lat. Roz wią za nie
z sy gna li za cją świetl ną by ło for so -
wa ne przez gmin nych urzęd ni -
ków, któ rzy prze ko nu ją, że ze
wzglę du na brak ko niecz no ści za -
ję cia do dat ko wej po wierzch ni te -
re nu mo żna by ta ką kon cep cję
zre ali zo wać w kil ka mie się cy

i kosz to wa ła by ona ok. 270 tys. zł.
Na dru gim bie gu nie by ła bu do wa
ron da, któ ra wy ma ga ła by wy ku -
pie nia czę ści dzia łek są sia du ją -
cych ze skrzy żo wa niem i jej wy ko -
na nie by ło by 10-krot nie dro ższe
od świa teł. Nie mniej jed nak mi -
mo znacz nie więk szych kosz tów,
a ta kże cza su re ali za cji, część rad -
nych oraz przed sta wi cie le sta ro -

stwa po wia to we go za bie ga li o bu -
do wę ron da.

– Uwa żam, że ron do by ło by
w tym miej scu naj lep sze. Prze ko -
na li mnie o tym miesz kań cy pod -
czas kon sul ta cji i pro wa dzo nej ak -
cji, gdzie wspól nie z po wia to wym
rad nym Gar ba czew skim wy stą pi -
łem z pe ty cją do Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go o prze -

bu do wę i fi nan so wa nie tej in we sty -
cji. Ze bra li śmy wów czas oko ło 800

pod pi sów – prze ko nu je ja bło now -
ski rad ny Ma riusz Grzy bek.

Świa tła do wrze śnia?
– Wy dat ko wa nie kwo ty 270 tys.

zł na prze bu do wa nie skrzy żo wa -
nia to na praw dę nie jest ob cią że -
nie dla bu dże tu gmi ny Ja błon na.
Ja chcę tyl ko bez piecz nie wy je -
chać z Cho to mo wa i włą czyć się
do ru chu na ul. Mo dliń skiej. (…)
Je że li te raz za czę li by śmy wy -
własz czać, wy ku py wać, prze sta -

wiać trans for ma to ry, to zno wu
kil ka lat by się ze szło. Wy bu duj -
my świa tła – po wie dział kil ka ty -
go dni te mu prze wod ni czą cy ra dy
gmi ny Wi told Mo dze lew ski.

Wy glą da więc na to, że Urząd
Mar szał kow ski wła śnie speł nił
wo lę rad ne go. Nie ba wem gmi na
ogło si prze targ na pro jekt zmian
sta łej or ga ni za cji ru chu w po łą -
cze niu z bu do wą sy gna li za cji
świetl nej. Sza co wa ny czas opra co -
wa nia i za twier dze nia pro jek tu to
oko ło pół ro ku, na to miast bu do -
wa bę dzie trwa ła oko ło mie sią ca.
Wy glą da na to, że sy gna li za cja
świetl na sta nie w tym miej scu
do wrze śnia.

Rad ny Grzy bek pod kre śla, że
licz ba sa mo cho dów na Mo dliń skiej
w ostat nich la tach zwięk szy ła się
wie lo krot nie, dla te go po pie rał bu -
do wę ron da lub po wsta nie świa teł,
ale z jed no cze snym za pew nie niem
pra wo skrę tu na Cho to mow skiej, że -
by nie blo ko wać ru chu dla skrę ca ją -
cych w kie run ku Mo dli na. – Wy stę -
po wa li śmy rów nież o za pew nie nie
w koń co wej czę ści Cho to mow skiej
cią gu pie szo -ro we ro we go, tak aby
wszy scy użyt kow ni cy skrzy żo wa nia
mo gli bez piecz nie włą czyć się do ru -
chu, a nie tyl ko sa mo cho dy. Nie ste -
ty w za pro po no wa nym przez gmi nę
roz wią za niu ma ją po wstać tyl ko
świa tła, bez prze bu do wy skrzy żo wa -
nia, a to błąd – oce nia Ma riusz
Grzy bek, za zna cza jąc, że nie wzię to
też pod uwa gę gło su za rząd cy uli cy
Cho to mow skiej, któ rym jest Po wiat.
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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.

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.



W Fa bry ce Do mów pra co wa ła
mię dzy in ny mi w la tach sie dem -
dzie sią tych mo ja ma ma. W dzia le
ra chu by, czy li jak po wie dzie li by śmy
dzi siaj – księ go wo ści. I cał kiem mi -
ło te cza sy wspo mi na. Do pra cy za -
wo ził ją co dzien nie au to bus, a po -
tem przy wo ził. Zu peł nie jak ty sią ce
in nych pra cow ni ków. Bo też wie lu
miesz kań ców Le gio no wa pra co wa -

ło w Fa bry ce Do mów, któ ra by ła
jed nym z naj więk szych za kła dów,
a tym sa mym pra co daw ców w oko -
li cy. Dziś w od no wio nym i prze bu -
do wa nym biu row cu, w któ rym kie -
dyś ma ma pod li cza ła słup ki
i spraw dza ła, czy wszyst ko się zga -
dza, a zga dza ło się zresz tą za wsze,
bo mu sia ło się zga dzać, mie ści się
Sta ro stwo Po wia to we.

Blo ki z wiel kiej pły ty
Fa bry ka po wsta ła w cza sach gier -

kow skie go prze my sło we go bo omu.
Wła dze za czę ły re ali zo wać ideę
„mia sta – sa te li ty” lo ka li zu jąc
na pół noc nych te re nach Le gio no wa
ca ły kom pleks prze my sło wy czy li
In ży nie rię, Kom bi nat In sta la cji Sa -
ni tar nych, Bi styp. W 1971 ro ku
opra co wa no plan za go spo da ro wa -

nia prze strzen ne go Le gio no wa,
uwzględ nia ją cy bu do wę w Łaj skach
ma so we go pro du cen ta bu dyn ków
wie lo ro dzin nych, a przy oka zji bu -
do wę „Osie dla Ja giel loń ska” dla 15

ty się cy miesz kań ców. By ły to cza sy,
gdy na sze mia sto nie by ło jesz cze
gi gan tycz nym blo ko wi skiem – blo ki
by ły na osie dlu Ba to re go, na któ -
rym zresz tą miesz ka łem.

Oczy wi ście pla ny bu do wy fa bry ki
i osie dla by ły ze so bą ści śle zwią za -
ne. Bo też z wiel kiej pły ty pro du ko -
wa nej na Łaj skach by ło bu do wa ne
osie dle. War to na mar gi ne sie wspo -
mnieć, że dzia ła ły wów czas pro du -
ku ją ce ce głę sy li ka to wą „Sy li ka ty”
na Bu kow cu, czy li Ma zo wiec kie
Za kła dy Wa pien no -Pia sko we. I tak
to so bie szło. Fa bry ka Do mów na -
zwa na Ma zo wiec kim Kom bi na tem
Bu dow la nym pro du ko wa ła wiel ką
pły tę, a le gio now ska spół dziel nia
miesz ka nio wa bu do wa ła z niej blo -
ki. Pierw szym bu dyn kiem wy bu do -
wa nym z ele men tów wy pro du ko -

wa nych w Fa bry ce Do mów był blok
nr 26. A po tem po szło już z gór ki
i Le gio no wo dzię ki Fa bry ce Do -
mów wy glą da tak jak wy glą da.

Tru ła po wie trze
Mo loch nie po zo sta wał obo jęt ny

na śro do wi sko. Wo kół fa bry ki,
w związ ku z eks plo ata cją wód pod -
ziem nych, po wstał głę bo ki lej de -
pre syj ny. Po nad to fa bry ka wraz
z cie płow nią miej ską i cie płow nia -
mi osie dlo wy mi za nie czysz cza ły po -
wie trze. To, czym przy cho dzi ło cza -
sem od dy chać w se zo nie grzew -
czym w po rów na niu z tym dzi siej -
szym smo giem, to by ło do pie ro
coś!

W grud niu 1981 ro ku, pod na ci -
skiem ze stro ny władz pań stwo -
wych, Spół dziel nia prze ję ła nie do -
koń czo ne osie dle awa ryj ne Fa bry ki
Do mów – osie dle Łaj ski (obec nie
os. Mło dych) prze zna czo ne pier -
wot nie dla pra cow ni ków.

Po 1989 ro ku fa bry ka ja ko
Przed się bior stwo Bu dow nic twa
Ogól ne go „Ma zow sze” nie po ra -
dzi ła so bie w wa run kach go spo dar -
ki ryn ko wej. I pa dła, ale na wet je śli
od po cząt ku by ła eko no micz nym
nie wy pa łem epo ki PRL, to bez niej
dzi siej sze go Le gio no wa by nie by ło.

(wk)
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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.

Po 1989 roku
fabryka padła, ale bez
niej dzisiejszego
Legionowa by nie było.

Dawny biurowiec Fabryki Domów, dziś siedziba Starostwa Powiatowego
Blok nr 26 na osiedlu „Jagiellońska”. Pierwszy zbudowany

z wielkiej płyty produkowanej w Łajskach
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we



– Mój by ły mąż pra cu je
na czar no, aby ko mor nik nie
mógł mu wejść na pen sję. Że by
nie tra fić do wię zie nia za dłu gi
wo bec na szej cór ki, je go praw nik
do ra dził mu, aby wpła cał „co kol -
wiek „, więc mie sięcz nie pła ci
po 10 zł na dziec ko, tłu ma cząc
w są dzie, że wię cej nie ma – prze -
ko nu je pa ni Do ro ta, miesz kan ka
Le gio no wa. Jak pod kre śla na sza
roz mów czy ni, jest to kpi na z wy -
mia ru spra wie dli wo ści, a kosz ty
po no si my wszy scy. W sa mym tyl -
ko Le gio no wie jest ok. 525 dłu -
żni ków ali men ta cyj nych i – jak
po dał miej ski Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej – kwo ta ich za le gło ści
z ty tu łu fun du szu ali men ta cyj ne -
go prze kro czy ła 17,3 mln zł.

Pła ci my wszy scy
Fun dusz ali men ta cyj ny ma

na ce lu po moc oso bom, któ re nie
otrzy mu ją za są dzo nych na dzie ci
ali men tów, po mi mo pro wa dzo nej
eg ze ku cji ko mor ni czej wo bec ro -
dzi ca za lę ga ją ce go z ali men ta mi.
Środ ki na wy pła ty z fun du szu ali -
men ta cyj ne go po cho dzą z na -
szych po dat ków. Pod ko niec 2016

ro ku Kra jo wy Re jestr Dłu gów
(KRD) po in for mo wał, że dług
ali men ta cyj ny prze kro czył 10,5
mld zł. W ba zie KRD znaj du je się
pra wie 312 tys. nie rze tel nych ro -
dzi ców, a aż 96 proc. to oj co wie.
Śred nio do od da nia dzie ciom ma -
ją po nad 33 tys. zł. Jak po da ła
ostat nio TVP In fo, sku tecz ność
ścią gal no ści dłu gów od nie rze tel -
nych ro dzi ców w Pol sce wy no si
za le d wie 20 proc., pod czas gdy
np. w Szwe cji jest ona na po zio -
mie 80 proc.

Ali men cia rze w po zo sta łych
gmi nach

W Se roc ku ma ją 140 dłu żni ków
ali men ta cyj nych, a ich łącz ne zo -
bo wią za nia są bli skie 1,5 mln zł.

– Na te re nie gmi ny Nie po ręt
miesz ka 263 dłu żni ków ali men ta -
cyj nych – po in for mo wa ła w po ło -
wie li sto pa da An na Ra dlak, kie -
row nik tam tej sze go OPS, z cze go
ich dług był bli ski 2,8 mln zł.
W gmi nie Ja błon na jest 72 dłu żni -
ków ali men ta cyj nych. Kwo ta za -
dłu że nia ali men cia rzy wy nio sła
po nad 2,6 mln zł. – Po sia da my 99
dłu żni ków ali men ta cyj nych, któ -

rzy za le ga ją łącz nie na kwo tę 2,9
mln zł – po in for mo wał jesz cze
w sierp niu wójt Wie li sze wa Pa weł
Kow nac ki. Jed nak od osób zaj -
mu ją cych się tym pro ble mem wie -
my, że licz ba ali men cia rzy w za sa -
dzie jest „sta ła”.

Śmiesz na ka ra
Z po wy ższych da nych wy ni ka, że

w ca łym po wie cie le gio now skim jest
ok. 1099 dłu żni ków ali men ta cyj nych.
Ich zo bo wią za nia, na któ re skła da ją
się wszy scy po dat ni cy, już prze kro -
czy ły 27,1 mln zł. Aby „uka rać” nie -
pła cą cych, OPS -y wy sy ła ją do sta ro -
stwa wnio ski o ode bra nie praw jaz -
dy. Nie jest to jed nak naj bar dziej
sku tecz na for ma „re pre sji, gdyż
na 123 ta kie wnio ski tyl ko 47 ali -
men cia rzom upraw nie nia zo sta ły za -
trzy ma ne. W po zo sta łych dzie wię ciu
przy pad kach sta ro sta wy dał po sta -
no wie nia o za wie sze niu po stę po wań,
a aż 59 wnio sków do ty czy ło osób bez
upraw nień. Jak pod kre śla ano ni mo -
wo je den z na szych roz mów ców –
„to żad na ka ra dla ali men cia rzy,

gdyż jak wi dzi my, czę sto chce my
ode brać coś, cze go na wet nie ma ją”.

Pla no wa na przez rząd zmia na
prze pi sów ma na ce lu zmi ni ma li -
zo wa nie licz by ali men cia rzy za le -
ga ją cych z prze ka zy wa niem pie -

nię dzy na dzie ci. Je śli przez trzy
mie sią ce lub dłu żej oso ba zo bo -
wią za na do pła ce nia ali men tów

nie bę dzie te go ro bi ła, pro ku ra tor
au to ma tycz nie bę dzie mógł pro -
wa dzić po stę po wa nie i sta wiać za -
rzu ty. Tyl ko jak ode brać coś, co
w pa pie rach nie ist nie je?

DB

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.
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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.



Dwa la ta te mu z ha kiem
na dział ce przy skrzy żo wa niu ulic
War szaw skiej i Ja na III So bie -
skie go, na któ rej znaj du je się wil -
la Ka zi nek, za czę ło się coś dziać.
Mia sto od ku pi ło grunt od pry wat -

nych wła ści cie li pięć lat te mu, ale
dłu go nie dzia ło się nic, Tym cza -
sem zmie nio ny zo stał miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, któ ry po zwo lił na jed -
no ro dzin ną za bu do wę miesz ka -

nio wą od stro ny uli cy Wy soc kie -
go. A co z sa mą wil lą? Wciąż stoi
zde wa sto wa na, choć ja kiś czas te -
mu pre zy den to wi Smo go rzew -
skie mu ma rzy ła się bu do wa w tym
miej scu sta ro stwa po wia to we go
i od no wie nie za byt ku. Opo zy cja
wi dzia ła tu szpi tal, by ły też in ne
po my sły.

A wil la wciąż nisz cze je. Pa mię -
tam, jak cho dzi li śmy w zde wa sto -
wa nym do mu wy pić po piw ku ku -
pio nym w SAM -ie, po tem re zy do -
wa li tam bez dom ni. Krą ży ły plot -
ki, że miej sce jest na wie dzo ne, że
coś stra szy, że ktoś ko goś tam za -
mor do wał, a kto in ny się po wie -
sił… Ktoś wresz cie pa rę lat te mu
za pró szył ogień i po żar znisz czył
wil lę Ka zi nek nie mal do szczęt nie.

Szko da. Bo za byt ko wy bu dy nek
mógł by być du mą mia sta.

Wil la nie jest za byt kiem
Wil la zbu do wa na zo sta ła w 1935

ro ku, a na zwę „Ka zi nek” za wdzię -
cza swe mu fun da to ro wi i pierw -
sze mu wła ści cie lo wi – puł kow ni -
ko wi sta cjo nu ją ce go w Le gio no wie
Kor pu su Sa pe rów Ko le jo wych Ka -
zi mie rzo wi Ko wal skie mu. Na zwę
tę Ko wal ski umie ścił zresz tą na ta -
bli cy za wie szo nej na wień czą cym
ele wa cję fron to wą trój kąt nym
szczy cie. W mię dzy woj niu wznie -
sio na na par ce li hra bie go Po toc -
kie go par te ro wa, ele ganc ko wy -
koń czo na we dle po my słu wła ści -
cie la, wil la z pod da szem by ła jed -
nym z naj pięk niej szych do mów

w ca łym mie ście. W do dat ku ma -
low ni czo po ło żo na, oto czo na
ogro dem i owo co wym sa dem.

Dom prze trwał woj nę w nie -
złym sta nie, choć w 1944 ro ku sta -
cjo no wa ły w nim przez kil ka mie -
się cy woj ska so wiec kie. Po II woj -
nie świa to wej puł kow nik wciąż tu
miesz kał, zmarł w 1967 ro ku.
Od te go mo men tu wil la „Ka zi -
nek” stoi pu sta.

Po my słów na te ren jest wie le.
Jed ni chcą wil lę od bu do wy wać,
in ni wy bu rzyć, co jest o ty le ła twe,
że bu dy nek nie zo stał wpi sa ny
do re je stru za byt ków. Tym cza sem
jed nak kon kret nych pla nów jak
nie by ło, tak nie ma.                (wk)

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663 – 833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·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

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM

BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie

korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany

dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·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
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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@kancelarie-
doradcze.pl

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

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

Mogłaby być dumą miasta

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

W międzywojniu
wzniesiona na parceli
hrabiego Potockiego
parterowa, elegancko
wykończona wedle
pomysłu właściciela, willa
z poddaszem była
jednym z najpiękniejszych
domów w całym mieście.



Ra tusz ogło sił już prze targ
na pro jek ty. Wła dze chcą mię dzy
in ny mi wy bu do wać bra ku ją cy od ci -
nek uli cy Si kor skie go, a ta kże
prze bu do wać uli ce Han dlo wą
i Ko ściusz ki, upo rząd ko wa na ma
zo stać rów nież ulicz ka osie dlo wa
wzdłuż ga ra żu wie lo po zio mo we go
na osie dlu Pia ski. Prze targ do ty czy
przy go to wa nia kom plet nych do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so -
wych dla wszyst kich tych in we sty -
cji. Pro jek ty zgod nie za ło że nia mi
kon kur su po win ny zo stać opra co -
wa ne naj póź niej do koń ca czerw ca.

Kon kurs za kła da opra co wa nie
pro jek tu bu do wy 220-me tro we go
od cin ka uli cy Si kor skie go mię dzy
Ban dur skie go i Ol szan ko wą. Po -
wstać ma tu no wa jezd nia wraz
z kom plet ną in fra struk tu rą.
Na Han dlo wej na li czą cym 240 m
od cin ku od Da lio wej do DK 61
po wsta nie ście żka ro we ro wa,
dwu kie run ko wa ście żka dla jed -
no śla dów po wsta nie też na Ko -

ściusz ki mię dzy DK 61, a Pił sud -
skie go. Przy oka zji prze bu do wa
zo sta nie jezd nia i po ło żo na no wa
na wierzch nia. Nie ja ko na de ser
po wsta nie też pro jekt prze bu do -
wy dro gi we wnętrz nej na Pia -
skach przy przy dwor co wym ga ra -

żu wie lo po zio mo wym mię dzy
Ale ją I Dy wi zji Zme cha ni zo wa -
nej. Je śli nie bę dzie opóź nień,
wszyst kie te dro gi do cze ka ją się
prze bu do wy jesz cze w tym, a naj -
póź niej w przy szłym ro ku.

(wk)
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Gon do la, choć klien ci skle py
w niej otwar te – zwłasz cza „Pio tra
i Paw ła” i „Me dia Expert” chy ba
po lu bi li, od otwar cia stra szy ła bra -
kiem ja kich kol wiek lo ka li ga stro -
no micz nych, któ re w ta kich cen -
trach po win ny być prze cież stan -
dar dem. In we stor i ope ra tor od -
po wie dzial ne go za ko mer cja li za -
cję wciąż obie cy wa li, że lo ka le ga -
stro no micz ne bę dą, ale na py ta nia
ja kie i kie dy od po wia dać nie
chcie li. Wresz cie jest jed nak
pierw sza ja skół ka. Pod ko niec lu -
te go w Gon do li otwie ra się ka -
wiar nia o wdzięcz nej i oczy wi ście
obo wiąz ko wo an giel skiej na zwie
„Cof fee and Rolls”. Mie ścić się

bę dzie na wy spie w cen tral nej czę -
ści par te ru. Miej sca bę dą przy ba -
rze lub przy kil ku sto li kach. Kró -
lo wać bę dzie oczy wi ście ka wa
w wie lu ro dza jach i kom po zy -
cjach. Ale nie tyl ko. Bę dzie coś
dla her ba cia rzy, cze ko la da, świe żo
wy ci ska ne so ki i cia sta. Bę dzie też
mo żna prze ką sić coś bar dziej kon -
kret ne go – że by by ło cie ka wiej
przede wszyst kim da nia ja poń skiej
kuch ni. Bę dą zu py, su shi, sa łat ki
oraz ba ro we hand rol l sy, czy li rol -
ki su shi „na wy nos”, któ re je się
jak ke bab al bo hot do ga. We dle
obiet nic ce ny bę dą kon ku ren cyj -
ne. Nie omiesz kam spraw dzić.

(wk)

Kawiarnia w Gondoli
� Pod koniec lutego w galerii Gondola przy Piłsudkiego
otwiera się nowa kawiarnia. Nareszcie!

Koniec z dziurami

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



Sąd Ape la cyj ny w War sza wie,
po na by ciu te re nu przy ul. So bie -
skie go w Le gio no wie o łącz nej
po wierzch ni bli sko 1 ha od SML -
-W za po nad 17,2 mln zł, pod jął
już pierw sze dzia ła nia zmie rza ją -
ce do prze pro wa dze nia in we sty -
cji, ja ką mia ła by być roz bu do wa
obec nej sie dzi by Są du Re jo no we -
go w Le gio no wie.

Pro ku ra tu ra zo sta je
– Obec nie cze ka my na pro gram

funk cjo nal no -użyt ko wy dla Pro -

ku ra tu ry Re jo no wej w Le gio no -
wie. Po ak cep ta cji pro gra mu in -
we sty cji Sąd Ape la cyj ny w War -
sza wie zło ży wnio sek o wpro wa -
dze nie in we sty cji do pla nu fi nan -
so we go jesz cze w 2017 r. (…)
W pla nach za kła da się, że pro ku -
ra tu ra bę dzie mia ła sie dzi bę w tej
sa mej lo ka li za cji co le gio now ski
sąd – mó wi Jo an na Ada mo wicz,
kie row nik Biu ra In for ma cyj ne go
Są du Okrę go we go War sza wa -
-Pra ga. To dość za ska ku ją ce in -
for ma cje, gdyż od lat pro ku ra tu ra

szu ka ła dla sie bie no we go miej -
sca. – Bar dzo do brze się sta ło.
Wia do mo, że sąd i pro ku ra tu ra są
ni ja ko „ska za ne na sie bie”, gdyż
mu szą na co dzień ści śle współ -
pra co wać. Na po cząt ku przy szłe -
go ro ku ma zo stać roz pi sa ny
prze targ na wy ko na nie do ku men -
ta cji pro jek to wej na szej no wej
sie dzi by, a ca ły pro ces in we sty cyj -
ny po wi nien się za mknąć w cią gu
dwóch lat od wy ło nie nia wy ko -
naw cy – mó wi Ire ne usz Wa żny,
szef le gio now skiej pro ku ra tu ry.

Jest cia sno ta, ma być luź no
Obec ne, ni skie bu dyn ki go spo -

dar cze SML -W wraz z ad mi ni -
stra cją osie dla So bie skie go,
miesz czą ce się za są dem, zo sta ną
zbu rzo ne i w tym miej scu ma po -
wstać skrzy dło no we go bu dyn ku.
Tuż po je go od da niu sąd wraz
z pro ku ra tu rą prze nio są się tam
do cza su, do pó ki obec na sie dzi ba
są du nie zo sta nie prze bu do wa na.
Wów czas mię dzy oba skrzy dła zo -
sta nie wbu do wa ny łącz nik. Oba
naj praw do po dob niej bę dą mia ły

po czte ry kon dy gna cje, choć nie
jest to jesz cze osta tecz nie prze są -
dzo ne. – Mam na dzie ję, że przy -
pad ną nam dwa pię tra. Wia do mo,
że sąd po trze bu je zde cy do wa nie
wię cej – mó wi Ire ne usz Wa żny,
pod kre śla jąc, iż obec ne dzia ła nia
śled czych są utrud nio ne ze wzglę -

du na brak miej sca. – Ar chi wa
pro ku ra tu ry trzy ma ne są w le gio -
now skich blo kach w piw ni cach.
Po dob ne zresz tą po trze by ma sąd.
Gdy by ta ka roz bu do wa do szła
do skut ku, to by ło by miej sca spo -
ro. Na ra zie za rów no my, jak i sąd
funk cjo nu je my na 297 m2, a po -
trze bu je my pię cio krot nie wię cej.
Sę dzio wie nie ma ją na wet wła -
snych po koi, że by w ci szy i spo ko -
ju za sta no wić się nad da ną spra -
wą. Ta kże wszy scy cze ka my na jak
naj szyb sze roz po czę cie bu do wy –
mó wi Ire ne usz Wa żny. Par kin gi

dla pra cow ni ków jak i in te re san -
tów ma ją być za cho wa ne. Nie ste -
ty wraz z koń cem te go ro ku nie
bę dą mo gli z nich ko rzy stać
miesz kań cy.

DB

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

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.

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


