
W nocy z 23 na 24 czerwca poli-
cjanci interweniowali przy awantu-
rze w okolicach Krasińskiego i So-
wińskiego. Na miejscu był 63-la-
tek, który poskarżył się, że dostał
w twarz od 35-latka – powodem
była zazdrość o kobietę, którą zna-
li obaj. Chwilę później z bloku
przy Sowińskiego wyszła rzeczona
pani oznajmiając, że w jej miesz-
kaniu doszło do kolejnej awantu-
ry, a na podłodze leży prawdopo-
dobnie martwy kolejny mężczyzna.

Wkrótce „prawdopodobnie”
zamieniło się w „na pewno” – po-
gotowie wezwane przez policję
stwierdziło zgon 55-latka, co wię-
cej: wszystko wskazywało na to,
że został zamordowany. Głównym
podejrzanym był Adam O., który
w chwili zatrzymania miał 1,4
promila… i łom, który posłużył
jako broń w starciu z konkuren-
tem do serca kobiety. 35-latek
przyznał się, że pobił starszego
od siebie niemal dwukrotnie mę-

żczyznę i zabił 55-latka. Grozi mu
dożywocie.

To kolejne zabójstwo w mieście
w ostatnich miesiącach – w kwiet-
niu na śmierć została pobi-
ta 63-letnia mieszkanka ulicy Wy-
szyńskiego.

TW Fulik
na podstawie informacji policji
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Spra wę skie ro wa no do pro ku ra -
tu ry – to wła śnie ta in sty tu cja bę dzie
ba da ła, czy rze czy wi ście w Le gio no -
wie po ja wił się pe do fil. Bez wzglę du
jed nak na wy nik śledz twa po li cja
ape lu je, by uczu lić dzie ci na po dob -
ne sy tu acje – zwłasz cza że wa ka cje
to czas, gdy mło dzi le gio no wia nie
spę dza ją więk szość dnia na po -

dwór kach i skwe rach. Pro ku ra tu ra
w Le gio no wie pro wa dzi obec nie
po stę po wa nie przy go to waw cze.
– Je ste śmy jesz cze przed prze słu -
cha niem chłop ca – mó wi pro ku ra -
tor Ka ta rzy na Ry nie wicz -Sme la.
– Sa mo po stę po wa nie jest nie jaw ne
i nie mo gę udzie lać żad nych in for -
ma cji w tej spra wie.

Za py ta li śmy rzecz nicz ki po li cji,
czy na gło śnie nie tej spra wy nie
za szko dzi śledz twu. – Je stem zda -
nia, że ab so lut nie nie – mó wi asp.
Emi lia Ku li gow ska. – Co wię cej,
ro śnie świa do mość za gro że nia
wśród do ro słych, któ rzy mo gą
zwró cić uwa gę dziec ku na ewen -
tu al ne za gro że nia.

No i jest szan sa, że spło szo ny
roz gło sem zbo cze niec już się
w mie ście nie po ja wi. Tak czy owak
– trze ba się mieć na bacz no ści.

To ko lej ny przy pa dek pe do fi la
w Le gio no wie w ostat nim cza sie
– nie daw no o to prze stęp stwo
oska rżo no na uczy ciel kę Wil gę H.
(po peł ni ła sa mo bój stwo w aresz -
cie), a wcze śniej księ dza Jac ka S.
z ko ścio ła gar ni zo no we go (usu -
nię te go po za rzu tach pro ku ra to ra
ze sta nu ka płań skie go).

(wt)

Pedofil w Legionowie?
� W ubiegłym tygodniu policjanci z Legionowa otrzymali informację, że na Targowej
nieznajomy mężczyzna zaczepiał dziesięciolatka, oferując mu pieniądze w zamian
za możliwość zrobienia mu „rozbieranych zdjęć”.

Kolejne zabójstwo
� 35-letni Adam O. stał się ofiarą własnej zazdrości
i kobiecej niewierności. I mordercą przy okazji…



Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we, jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010 r.
uczest ni czył w wy pad ku dro go -
wym, w wy ni ku któ re go do znał zła -
ma nia no gi i wstrzą śnie nia mó zgu.
Je go spra wa by ła pro wa dzo -
na przez jed ną z wio dą cych kan ce -
la rii praw nych. Nie ste ty chci wość
praw ni ków czę sto nie zna umia ru.
Po nad 65% z kwo ty za są dzo ne go
od szko do wa nia zo sta ło za gar nię te
przez kan ce la rię. Wła śnie dla te go
po wsta ła Fun da cja, któ ra nie od -
płat nie pro wa dzi przed są do we
spo ry pod opiecz nych z ubez pie czy -
cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -
wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do Fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz co -
raz czę ściej kie ru je spra wy do są du
na wet na nie wiel kie kwo ty, by prze -
ciw sta wić się nie uczci wym prak ty -
kom to wa rzystw ubez pie czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nia
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dkach dro go -
wych lub w in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od to wa rzystw
ubez pie czeń lub in nych pod mio tów
zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,  
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 

Ofi cjal ne wy ni ki opu bli ko wa no
pod ko niec ro ku szkol ne go – wy -
ni ka z nich, że ucznio wie III klas
miej skich gim na zjów są lep si niż
ich prze cięt ni ko le dzy w Pol sce.
Ró żni ca jest du ża – z ję zy ka pol -
skie go od po wied nio 67,30%
punk tów w Le gio no wie i 62 proc.
w kra ju, z ma te ma ty ki – 56,2%
i 48 proc. Za za da nia z hi sto rii

i wie dzy o spo łe czeń stwie śred ni
wy nik uzy ska ny przez uczniów
w kra ju to 64 proc. punk tów
(w Le gio no wie 69,3%), a za za da -
nia z przed mio tów przy rod ni -
czych (czy li bio lo gii, che mii, fi zy ki
i geo gra fii) – 50 proc. punk tów
(54% w mie ście).

Naj le piej wy pa dli ucznio wie
Gim na zjum nr 4, któ rych oce ny

znacz nie prze wy ższy ły za rów no
miej ską, jak i kra jo wą śred nią
– z ję zy ka pol skie go uzy ska -
li 72,8%, z hi sto rii i WoS – 71,7%,
a z ma te ma ty ki 66,8%.

– Wy ni ki te go rocz ne go eg za mi -
nu po ka zu ją, że na si ucznio wie
do brze wy pa dli na eg za mi nie,
zwłasz cza z ję zy ka pol skie go, hi -
sto rii czy ma te ma ty ki. Na sze wy -
ni ki wy ró żnia ją się na tle śred niej
kra jo wej czy wo je wódz kiej – mó -
wi od po wie dzial ny za le gio now -
ską oświa tę wi ce pre zy dent Piotr
Za dro żny. – Ucznio wie opa no wa -
li ra dze nie so bie z wy szu ki wa -
niem i po rów ny wa niem in for ma -
cji, wy ko rzy sty wa niem in for ma cji
z tek stu i gra fi ki, umie ją in ter pre -
to wać ró żne da ne. Zde cy do wa nie
przo du je Gim na zjum nr 4, ję zy -
ko wo – ta kże Gim na zjum nr 1,
z hi sto rii i ma te ma ty ki wy ni ki po -
wy żej śred niej gmin nej osią gnę ło
Gim na zjum nr 5.

Gra tu la cje!
(wt)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Jak wypadło Legionowo?
� Legionowscy gimnazjaliści wypadają ponadprzeciętnie na egzaminach.
Dowodzą tego wyniki testów gimnazjalnych.

11 i 12 lip ca oraz 15 i 16 sierp -
nia od bę dzie się tam im pre za
„Mu sic and fa shion days” – po łą -
cze nie mu zy ki i mo dy, gdzie ka -
żdy znaj dzie coś dla sie bie.

Nie za brak nie miej sca dla pań,
w któ rych bę dą mo gły za dbać
o swo ją uro dę i kon dy cję, a ta kże
obej rzeć i za ku pić stro je i bi żu te -
rię ró żnych pro jek tan tów. Spe -
cjal nie dla ko biet zo sta nie zor ga -
ni zo wa ny pa nel „Zdro wie i uro -
da”, pod czas któ re go bę dzie mo -
żna wziąć udział w cy klu wy kła -
dów i warsz ta tów po świę co nych
za gad nie niom zdro wia i uro dy.

Pa no wie też po win ni być za do -
wo le ni – bę dą wy ści gi mo to ró wek
i sku te rów wod nych, po ka zy
sprzę tu wod ne go, po kaz wy czy no -
wych spor tów wod nych, a ta kże
spo ra daw ka mo to ry za cyj nych
wra żeń z mo żli wo ścią prze ja żdżki
no wy mi mo de la mi sa mo cho dów.

A naj młod si? Dla nich przy go -
to wa no „mia stecz ko pi ra tów”, po -
ka zy na wo dzie i sze reg ani ma cji.

Atrak cją ma ją być też wy bo ry
Miss La ta 2015 – ga la fi na ło wa
kon kur su od bę dzie się 15 sierp nia.

War to? Trze ba prze ko nać się
sa me mu… (wt)

Muzyka i moda nad Zalewem
�W dwa wakacyjne weekendy okolice Hotelu 500 w Zegrzu
zamienią się w muzyczną scenę i modowy wybieg.

Najlepiej wypadli uczniowie Gimnazjum nr 4

źródło: m
isslata2015.pl/ P
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Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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– To cho ra sy tu acja. Miesz ka my
obok je zio ra, a nie ma my do nie -
go do stę pu! Je dy nym roz wią za -
niem jest wy ciecz ka do Nie po rę tu
na za tło czo ną dzi ką pla żę. Je śli
w Ze grzu są jesz cze te re ny pu -
blicz ne, cze mu nie od dać ich
miesz kań com? – py ta je den z na -
szych czy tel ni ków. Cho dzi o sto -
sun ko wo du żą dział kę po ło żo ną
po mię dzy Ho te lem 500 a sie dzi bą
WOPR, obec nie dzie rża wio ną
przez kom pleks wy po czyn ko wy.

– Te ren przy Ho te lu 500 jest
ostat nim z pu blicz nych, z do stę -
pem do brze gu. Umo wę dzie rża wy
mo żna roz wią zać w cią gu dwóch
mie się cy – mó wi Ma riusz Sze rem -
ski, soł tys Ze grza. – To nie jest je -
dy ny po mysł na utwo rze nie pla ży.
Mo żna urzą dzić ją też za pocz tą
al bo po le wej stro nie od daw nej
pla ży woj sko wej, choć te ren
przy „pięć set ce” jest naj lep szy

– do da je Sze rem ski. Wspo mi na
też, że miesz ka w Ze grzu „od za -
wsze”. Kie dyś, przed ro kiem 1989,
nie by ło tu pro ble mów z do stę pem
do wy brze ża. Po tem wszyst kie
dział ki zo sta ły suk ce syw nie sprze -
da ne i dziś miesz kań cy Ze grza,
od któ re go je zio ro przy ję ło na zwę,
zo sta li po zba wie ni mo żli wo ści od -
po czyn ku nad wo dą.

Mo że bo isko do siat ków ki?
Miesz kań cy zda ją so bie spra wę,

że utwo rze nie pla ży to nie tyl ko
na wie zie nie pia sku, jed nak pod -
kre śla ją, że pra ce mo żna wy ko nać
suk ce syw nie. Naj pierw po sprzą -
tać, po tem przy wieźć piach, w na -
stęp nej ko lej no ści usta wić lam py,
ław ki. Mo że zbu do wać też bo isko
do siat ków ki pla żo wej?

– Po win ny być też sto ja ki na ro -
we ry, po most i oczy wi ście ko sze
na śmie ci. Mo żna też wy go spo da -

ro wać miej sce na ma ły par king
– mó wi pa ni Ka ta rzy na.

Ma riusz Sze rem ski za po wia da,
że spra wy nie od pu ści. – Pla ża
w Ze grzu mu si po wstać. Chce my
mieć gwa ran cję, że ostat ni
z gmin nych te re nów nie pój dzie
w ob ce rę ce. Wte dy już o pu blicz -
nym ką pie li sku wszy scy bę dzie my
mo gli za po mnieć…

Nie ste ty wła dze gmi ny nie
wspie ra ją po my słu miesz kań ców.

Urząd Nie po rę tu za in we stu je, ale
w Bia ło brze gach i Nie po rę cie
– w kom pleks Nie po ręt -Pi la wa.

– Z uwa gi na fakt, że sza cun ko -
wy koszt te go przed się wzię cia to
kil ka dzie siąt mi lio nów, gmi na nie
jest w sta nie pod jąć się ko lej nych
kosz to wych in we sty cji tu ry stycz -
no -re kre acyj nych. Za go spo da ro -
wa nie te re nu pla ży po mię dzy Ho -
te lem 500 a sie dzi bą WOPR po -
win na po prze dzić grun tow na ana -

li za – mó wi se kre tarz gmi ny Bar -
ba ra Kop ciń ska.

Do da je też, że naj wa żniej szą
kwe stią w tej spra wie jest wła -

sność – to nie ru cho mość skar bu
pań stwa a nie gmi ny.

AS

Zróbmy plażę w Zegrzu!
� Zegrze nie ma swojej publicznej plaży nad Zalewem. Mieszkańcy mają konkretny pomysł, gdzie powinna ona powstać.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Teren
przy Hotelu 500 jest
ostatnim z publicznych,
z dostępem do brzegu.
Umowę dzierżawy można
rozwiązać w ciągu
dwóch miesięcy – mówi
Mariusz Szeremski, sołtys
Zegrza.



– Mój syn od daw na wie, że aby
wsiąść do po cią gu, mu si ku pić bi -
let i mieć pod bi tą le gi ty ma cję

szkol ną. Ni gdy nie by ło z tym pro -
ble mu, więc gdy ostat nio wkro czył
do do mu z gro bo wą mi ną i po wie -

dział, że do stał man dat, onie mia -
łam. Bi let i wa żna le gi ty ma cja,
pod stem plo wa na we wrze śniu, jak
za wsze by ły. Za co więc 148 zł ka -
ry? Za brak nu me ru pe sel na le gi -
ty ma cji – opo wia da nam ma ma li -
ce ali sty i pod kre śla, że na for mu -
la rzu le gi ty ma cji nie ma miej sca
na wpi sa nie pe sel -u. W ta kiej for -
mie wy da ła ją szko ła na po cząt ku
ro ku szkol ne go. – Pod czas jed nej
pod ró ży do War sza wy syn zo stał
skon tro lo wa ny dwu krot nie. Je den
z kon tro le rów nie po wie dział nic,
ko lej ny wy sta wił man dat tłu ma -
cząc, że syn sa mo dziel nie po wi -
nien do pi sać bra ku ją cy nu mer.

Prze cież to mo że ozna czać, że do -
ku ment był by nie wa żny al bo sfał -
szo wa ny – dzi wi się czy tel nicz ka.

Nad gor li wość ko le ja rzy
Trud no nie oprzeć się wra że niu,

że Ko le je Ma zo wiec kie zbyt do -
słow nie i nad gor li wie po trak to wa -
ły no we, obo wią zu ją ce od stycz nia,
prze pi sy. Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej, chcąc uła twić uczniom
ko rzy sta nie z le gi ty ma cji ja ko do -
ku men tu nie zbęd ne go przy wi zy -
cie u le ka rza, wy da ło w grud niu
roz po rzą dze nie, któ re wpro wa dzi -
ło obo wią zek wpi sa nia pe sel -
-u – ja ko „klu cza” nie zbęd ne go to
spraw dze nia pa cjen ta w zdro wot -
nym sys te mie e-WUŚ. Tę zmia nę
wy ko rzy stu ją Ko le je Ma zo wiec kie
wy sta wia jąc nie świa do mym ni cze -
go uczniom man da ty. War szaw ski
Za rząd Trans por tu Miej skie go
do spra wy pod szedł z roz sąd kiem.

– Do koń ca wrze śnia kon tro le -
rzy nie wy sta wia ją man da tów
za brak nu me ru pe sel na le gi ty -
ma cjach – mó wi Igor Kraj now
z ZTM. Ucznio wie ma ją więc
czas, by w nor mal nym try bie pod -
stem plo wać le gi ty ma cję na no wy
rok szkol ny i przy tej oka zji uzu -
peł nić nu mer.

Ko lei Ma zo wiec kich nie prze -
ko nu ją tłu ma cze nia, że ani ro dzi -
ce, ani ucznio wie nie mie li po ję -
cia o zmia nach. I za dwa mie sią ce
ucznio wie bę dą mie li już no we
do ku men ty.

– Spół ka o obo wiąz kach wy ni -
ka ją cych z te go roz po rzą dze nia
in for mo wa ła m.in. na swo jej stro -
nie in ter ne to wej. In for ma cję tę
po dał rów nież Urząd Trans por tu
Ko le jo we go. Do koń ca ma ja
trwał okres przej ścio wy, kie dy to
in for mo wa no uczniów o obo wiąz -
ku do pi sa nia nu me ru pe sel w le -
gi ty ma cji – twier dzi Jo lan ta Ma li -
szew ska z KM.

Sprawy nie dopilnowały
szkoły?

Szko ły o zmia nach wie dzą. Go -
rzej jed nak z po in for mo wa niem
uczniów, ja kie mo gą być kon se -
kwen cje bra ku uzu peł nio nej le gi -

ty ma cji. W czę ści pla có wek na ta -
bli cach ogło sze nio wych wi sia ło
ogło sze nie o ko niecz no ści do pi sa -
nia nu me ru pe sel, nie licz ne pro -
wa dzi ły ak cję zbie ra nia i uak tu al -
nia nia do ku men tów. W więk szo -
ści in for ma cja po ja wi ła się
na stro nach in ter ne to wych lub
pod czas ze brań z ro dzi ca mi. Wraz
z koń cem ro ku szkol ne go spra wa
zro bi ła się kło po tli wa, po nie waż
nie wy star czy nie ste ty sa mo dziel -
nie do pi sać nu me ru pe sel na le gi -
ty ma cji. Obok nie go mu si zna leźć
się też pie cząt ka szko ły. Szy ku ją
się żni wa dla ko le ja rzy? Kosz tem
stre su dzie ci i kie sze ni ro dzi ców?
To od daw na nie spo ty ka ny przy -
kład tę pe go wy ko rzy sta nia prze -
pi sów bez żad ne go lo gicz ne go
uza sad nie nia.

AS

Kolejarze ukarzą dzieci za brak pesel-u
� Koleje Mazowieckie wlepiają dzieciom mandaty za brak numeru pesel na legitymacji szkolnej, uprawniającej do zniżki.

Wraz z końcem
roku szkolnego sprawa
zrobiła się kłopotliwa,
ponieważ nie wystarczy
niestety samodzielnie
dopisać numeru pesel
na legitymacji. Obok
niego musi znaleźć się też
pieczątka szkoły.
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Spro sto wa nie
W ar ty ku le „Afe ra przy Tar -

go wej”, któ ry uka zał się w 10
wy da niu „Echa Po wia tu Le gio -
now skie go” uka za ły się błęd ne
in for ma cje. Nie praw dą jest, że
w Ze spo le Szkół przy Tar go wej
do szło do oska rże nia po lo nist -
ki o gwałt i nar ko ty ki – spra wa
do ty czy ła Ze spo łu Szkół nr 2.

W szko le przy Tar go wej nie
prze pro wa dzo no też szko le nia
jej pra cow ni ków w za kre sie
mob bin gu – w ta kim szko le niu
uczest ni czy ła część pra cow ni -
ków tej pla ców ki – jed nak nie
w sie dzi bie szko ły, a w Sta ro -
stwie Po wia to wym.

Za błę dy prze pra sza my.



Po cząw szy od pierw sze go week -
en du wa ka cji co ty dzień w piąt ki,
so bo ty i nie dzie le do 30 sierp nia
MOK za pra sza do Ki na za ra tu -
szem, gdzie w par ku So li dar no ści
bę dzie mo żna – za dar mo! – obej -
rzeć trzy dzie ści fil mów. Je śli po go -
da nie do pi sze, se an se bę dą się od -
by wać w sa li wi do wi sko wej ra tu sza.

Co zo ba czy my?
• 26.06, godz. 21.30

„Bezwstydny Mortdecai”
• 27.06, godz. 21.30 „Ile waży

Koń Trojański?”
• 28.06, godz. 21.30 „Whiplash”
• 3.07, godz. 21.30 „Indiana

Jones. Poszukiwacze
zaginionej arki”

• 4.07, godz. 21.30 „Chłopaki
nie płaczą”

• 5.07, godz. 21.30 „Wielkie
oczy”

• 10.07, godz. 21.30 „Jupiter:
Intronizacja”

• 11.07, godz. 21.30 „Wkręceni”
• 12.07, godz. 21.30

„Wkręceni 2”
• 17.07, godz. 21.30 „Grand

Budapest Hotel”
• 18.07, godz. 21.30

„Przepraszam, czy tu biją?”
• 19.07, godz. 21.30 „Moulin

Rouge”
• 24.07, godz. 21.00 „Mamma

Mia”
• 25.07, godz. 21.00

„Poszukiwany, poszukiwana”
• 26.07, godz. 21.00 „Sherlock

Holmes”
• 31.07, godz. 21.00 „Dobry

Doktor”
• 1.08, godz. 21.00 „Kołysanka”
• 2.08, godz. 21.00 „Diabeł

ubiera się u Prady”

• 7.08, godz. 21.00 „Panaceum”
• 8.08, godz. 21.00 „Obecność”
• 9.09, godz. 21.00 „88”
• 14.08, godz. 20.30 „Ksiądz”
• 15.08, godz. 20.30 „Nie ma

róży bez ognia”
• 16.08, godz. 20.30

„7 psychopatów”
• 21.08, godz. 20.30 „Dziewiąty

legion”
• 22.08, godz. 20.30

„C.K. Dezerterzy”
• 23.08, godz. 20.30 „Kobieta

w czerni”
• 28.08, godz. 20.30 „Percy

Jackson i Bogowie Olimpijscy.
Złodziej pioruna”

• 29.08, godz. 20.30 „Pani
z przedszkola”

• 30.08, godz. 20.30 „Annabelle”
(red)
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Legionowo ma świetny repertuar!

Kino na wakacje?
� Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie przygotował się
do letnich projekcji filmowych wyjątkowo dobrze. I choć
nie ma w planach supernowości, to dobór repertuaru
powinien zadowolić wszystkich – od miłośników
rozrywkowej klasyki po amatorów kina artystycznego.

Le gio now ska in fra struk tu ra ro -
we ro wa jest da le ka od ide al nej, ale

sy tu acja po pra wia się z ro ku
na rok. Je śli wszyst ko pój dzie zgod -
nie z pla nem, wkrót ce dłu gość dróg
ro we ro wych w mie ście po dwoi się.
Gdzie po wsta ną no we tra sy?

Pierw szy z za pla no wa nych szla -
ków po łą czy Osie dle Mło dych ze
sta cją Le gio no wo Przy sta nek.
Dro ga ro we ro wa bę dzie bie gła
uli ca mi Su wal ną, Cyn ko wą, al.
Le gio nów i al. Róż, two rząc
wresz cie wy god ną mo żli wość do -
je cha nia jed no śla dem do po cią gu.
Ana lo gicz ny do jazd do sta cji ko -
le jo wej do sta ną ta kże Pia ski.

– No wy szlak dla ro we rzy stów
po wsta nie ta kże w uli cy Pia sko wej,
od sta cji Le gio no wo Pia ski do Ze -
grzyń skiej – mó wi Ta ma ra Myt kow -
ska, rzecz nicz ka urzę du mia sta.

Na po łu dniu Le gio no wa no wa
dro ga ro we ro wa zo sta nie zbu do wa -
na na Stru żań skiej od Ze grzyń skiej
do gra ni cy mia sta, dzię ki cze mu ist -
nie ją ca już in fra struk tu ra na Po lnej
na bie rze sen su. Krót ka, ale bar dzo

po trzeb na tra sa na Han dlo wej po -
łą czy park Ko ściusz ki z cen trum
mia sta. No wa in fra struk tu ra bę dzie
ta kże na Kwia to wej, od prze jaz du
aż do Wiej skiej.

W po mysł łą cze nia ist nie ją cych
od cin ków w spój ną sieć nie zbyt
do brze wpi su ją się pla ny bu do wy
dróg ro we ro wych na Par ko wej
(od to rów do Ja giel loń skiej) i Ja -
giel loń skiej (od Bar skiej do sta cji
Le gio no wo Przy sta nek), któ re nie
bę dą czę ścią sie ci le gio now skich
dróg ro we ro wych.

– Oprócz ście żek ro we ro wych
za pro jek to wa no ta kże dwa par kin -
gi sa mo cho do we przy Pia sko wej
oraz Ko le jo wej, a ta kże ko lej nych
osiem sta cji ro we ro wych – mó wi
Myt kow ska. – Do fi nan so wa ne

w 80% z pro jek tu Pro gra mo wa nie
Roz wo ju Ob sza ru Me tro po li tal ne -
go pro jek ty no wych dróg ro we ro -
wych i par kin gów sa mo cho do wo -
-ro we ro wych ma ją być go to we
jesz cze przed roz po czę ciem ro ku
szkol ne go. Ście żki ro we ro we za -
pro jek tu je płoń ska Sig ma a par -
kin gi war szaw ska Sa mo dziel na
Pra cow nia Usług Pro jek to wych.

Do szczę ścia bra ku je tyl ko jed -
ne go: do fi nan so wa nia. Wła dze
mia sta chcą po zy skać je w ra mach
stra te gii Zin te gro wa ne In we sty cje
Te ry to rial ne. Na bór wnio sków
jest do pie ro pod ko niec ro ku, ale
pierw szym kro kiem do ro we ro wej
re wo lu cji jest po mysł na nią. Le -
gio no wo już ten krok zro bi ło.

DG

Rowerowa rewolucja w Legionowie?
� Władze miasta planują budowę nowych dróg rowerowych, które mają połączyć
istniejące już odcinki w spójną sieć. Jeśli uda się zrealizować projekt, dojazdy
rowerem na stacje kolejowe staną się najlepszym rozwiązaniem.

A tak było kilka lat temu, podczas Kina przy Fontannie

źródło: legionow
o.pl

Oprócz
ścieżek rowerowych
zaprojektowano także
dwa parkingi
samochodowe
przy Piaskowej oraz
Kolejowej, a także
kolejnych osiem stacji
rowerowych – mówi
Mytkowska.



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom na Mazurach w miejscowości
Rozogi. Cena do negocjacji.Tel. 600-612-731 lub
512-430-242

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

·Dachy rynny obróbki. Docieplenia tynki
akrylowe i silikonowe. Bezpłatna wycena.
Materiały wykonawstwo. Białołęcka 166a tel.22
741-85-61, 535-129-756
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE
·Multi Agencja Ubezpieczeniowa Concretum sp.z
o.o ul. Wrzeciono 59, Warszawa. Zaprasza pn – pt
w godz. 9:00 – 18:00 biuro@concretum.org.pl,
www.concretum.org.pl lub 694-498-938,
604-576-903
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842

PPoosszzuukkuujjeemmyy  MMAAGGAAZZYYNNIIEERRAA  ((wwyymmaaggaannee
uupprraawwnniieenniiaa  nnaa  wwóózzkkii  wwiiddłłoowwee  ii bbaaddaanniiaa  eeppiiddeemm..--

ssaanniitt..)),,  pprraaccaa  ww LLeeggiioonnoowwiiee,,  kkoonnttaakktt::
kkaaddrryy@ppiieekkaarrnniiaannoowwaakkoowwsskkii..ppll

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

ZZaattrruuddnniimmyy  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  PPRROODDUUKKCCJJII,,
kkoonnttaakktt::  2222 776677--0044--5577  lluubb  bbeezzpp..  uu KKiieerroowwnniikkaa

ppoonn--pptt  88..00----99..3300,,  LLeeggiioonnoowwoo  uull..  SSzzaarryycchh
SSzzeerreeggóóww  1111

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Kupię betoniarkę i garaż blaszak 601-501-905
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Zatrudnimy

dziennikarzy 
lokalnych

handlowców

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Psy od za wsze na le ża ły do ich ro -
dzi ny. Naj pierw, po prze pro wadz ce
do War sza wy, po sta no wi li ad op to -
wać ze schro ni ska sucz kę Du nię.
Po tem za miesz kał z ni mi jej przy ja -
ciel Ze fir, a po tem przez ich miesz -
ka nie prze wi nę ło się kil ka na ście
czwo ro no gów – sie rot i znajd, ale
też od zna jo mych. Mi łość do zwie -
rząt prze ku li w spraw nie dzia ła ją cy
biz nes. Iri na – fi lo log – i Ma te usz
– che mik – pro wa dzą w Jó ze fo wie
ho tel dla psów. To miej sce, gdzie
mo że my bez obaw od dać czwo ro -
no ga na czas wa ka cji czy fe rii.

Ile to kosz tu je?
Psy przyj mo wa ne są przez ca ły

rok. Naj wię cej go ści jest oczy wi -
ście w okre sie wa ka cyj nym, w cza -
sie fe rii oraz w trak cie przerw
świą tecz nych. Dla te go w tym cza -
sie obo wią zu je wcze śniej sza re -
zer wa cja po by tu.

– Ce na za do bę to 35 zł. Kar mę
wła ści ciel psa do star cza do dat ko -

wo, po nie waż naj czę ściej ka żdy
z psów ma in dy wi du al ne za le ce -
nia do ty czą ce ży wie nia. Ist nie je
mo żli wość po da wa nia po sił ków
do mo wych, do któ rych pies jest

przy zwy cza jo ny. Po da wa nie le -
ków, su ple men tów itd. jest wli -
czo ne w koszt po by tu – wy li cza
Iri na. – Psy miesz ka ją w do mu,
z na mi i na szy mi trze ma re zy -
dent ka mi – Bryś ką, Tor ką i Mol -
ką. Sta ra my się do bie rać na szych
„urlo po wi czów” tak, by wszy scy

na si pod opiecz ni ży li w zgo dzie,
bez ko niecz no ści izo lo wa nia któ -
re go kol wiek. Ale, oczy wi ście,
zda rza ją się i ta kie sy tu acje. Je śli
z ja kie go kol wiek po wo du pies nie
mo że mieć kon tak tu z in ny mi
zwie rzę ta mi, ofe ru je my mu wła -
sny po kój z ka na pą i wyj ściem
na ta ras. W więk szo ści jed nak psy
szyb ko się oswa ja ją z no wym sta -
dem i czu ją się u nas swo bod nie
– mó wi wła ści ciel ka.

Od ruch nor mal ne go czło wie ka
– Cza sem jest to zwy kły urlop,

ale cza sem wy jazd słu żbo wy, wa -
żne spra wy ro dzin ne, sy tu acje lo -
so we – jak choć by prze pro wadz ka
do in ne go mia sta, re mont itd.
Wów czas nor mal ny czło wiek, za -
miast psa od da wać lub pod rzu cać
pod schro ni ska czy na wet wy rzu -
cać z sa mo cho du (nie ste ty, tych
przy pad ków jest co raz wię cej),
po dzwo ni do ho te li ków i znaj dzie
od po wied nie miej sce dla swo je go

psa na czas, kie dy sam nie mo że
się nim za opie ko wać. Tak po win -
ni się za cho wać lu dzie od po wie -
dzial ni – pod kre śla Iri na.

Czy psy czu ją się w ta kich miej -
scach osa mot nio ne? – Mło de
znacz nie szyb ciej się od naj du ją
w no wej dla nich sy tu acji niż star -
sze. Je dy ny przy pa dek, kie dy pies
rze czy wi ście bar dzo tę sk nił
za swo ją wła ści ciel ką, to po byt
sta re go rot twe ile ra, któ ry po raz
pierw szy w ży ciu roz stał się ze
swo ją pa nią. Pies prze by wał u nas
trzy ty go dnie i stop nio wo się
przy zwy cza ił, ale mie li śmy też pa -
rę in nych sta rusz ków w ho te li ku
– ta kich, co le d wo cho dzi ły i mia -
ły już po wa żne pro ble my zdro -
wot ne. Dla nich aku rat, mi mo tę -
sk no ty przez pa rę dni, po byt był
czymś w ro dza ju sa na to rium

– mó wi wła ści ciel ka. – Za miast
prze by wać sa mot nie w miesz ka -
niu (ich opie ku no wie na co dzień
pra co wa li i psy mu sia ły na dłu go
zo sta wać sa me w do mu), u nas
mia ły ca ły czas do dys po zy cji
opie ku nów i ogród. Ca ły mi dnia -
mi wy le gi wa ły się na tra wie, od -
po czy wa ły od wcho dze nia i scho -
dze nia po scho dach.

Opo wia da jąc o swo ich ho te lo -
wych go ściach Iri na pod kre śla, że
od po wie dzial ny czło wiek za wsze
znaj dzie roz wią za nie in ne niż po -
rzu ce nie psa. – A ten, kto wy rzu -
ca zwie rzę lub od da je je do schro -
ni ska, na sta re la ta niech nie spo -
dzie wa się po swo ich dzie ciach, że
z nim po stą pią ina czej… Prze cież
tyl ko bio rą przy kład z ro dzi ców
– kwi tu je.

AS

Ten, kto
wyrzuca zwierzę lub
oddaje je do schroniska,
na stare lata niech nie
spodziewa się po swoich
dzieciach, że z nim
postąpią inaczej…
Przecież tylko biorą
przykład z rodziców
– mówi Irina.

Lokalna osobowość

Psi hotelik na wakacje
� Miłość do zwierząt wzięła górę nad wykształceniem i dorobkiem zawodowym. Irina
i Mateusz prowadzą hotel dla psów, przekonując, że letnie wyjazdy właścicieli nie
muszą równać się traumie zwierząt.

źródło: w
w

w.facebook.com
/Zefirow

o
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Wy obraź my so bie sy tu ację, że
ktoś pro po nu je nam dzie rża wę
du żej dział ki w cen trum mia sta
(po nad 3 tys. mkw.) na okres 20
lat za sym bo licz ną opła tę 1000 zł
mie sięcz nie. Wa run kiem uzy ska -
nia tej dzie rża wy jest „je dy nie”
zre ali zo wa nie na wła sny koszt kil -
ku za le ceń: upo rząd ko wa nie
i ogro dze nie te re nu, wy bu do wa -
nie ale jek, po sta wie nie ła wek, ko -
szy na śmie ci oraz stwo rze nie
ogól no do stęp ne go pla cu za baw
i wy bie gu dla psów. Po nad to, ca łą
tą wy bu do wa ną in fra struk tu rę
trze ba przez 20 lat utrzy my wać,
ad mi ni stro wać, re mon to wać oraz
na bie żą co sprzą tać. Brzmi opła -
cal nie? Nie ko niecz nie.

Kto na tym za ro bi?
– Bar dzo ostro żna pro gno za

kosz tów po zwa la kal ku lo wać, że
przy go to wa nie dział ki i wy bu do -
wa nie in fra struk tu ry po chło nie
mi ni mum kil ka dzie siąt ty się cy

zło tych, sa mo utrzy ma nie zaś
– nie mniej niż kil ka na ście tys.
rocz nie. W okre sie 20 lat ta ka
dzie rża wa kosz to wać więc bę dzie
„szczę śli we go” dzie rżaw cę co naj -
mniej 350 tys. zł. Do te go do licz -
my czynsz dzie rżaw ny (na wet
przy sym bo licz nej kwo cie 1000
zł/mie siąc wy no szą cy 240 tys. zł),
oraz cię żar od po wie dzial no ści
za wszyst ko to, co na tym te re nie
w cią gu 20 lat mo że się wy da rzyć.
A że użyt kow ni ka mi bę dą czwo -
ro no gi wraz z wła ści cie la mi,
praw do po do bień stwo wy stą pie nia
zda rzeń nie prze wi dy wal nych jest
sto sun ko wo wy so kie – ana li zu je
rad ny Le szek Smu niew ski
na swo im blo gu.

Rad ni pod ję li uchwa łę, któ ra
ze zwa la na ta ką dzie rża wę
i od ra zu za czę ły po ja wiać się
wąt pli wo ści i py ta nia: o co w tym
wła ści wie cho dzi? Czy znaj dą się
chęt ni na in we sty cję, któ ra w ża -
den spo sób nie mo że się zwró cić,

nie mó wiąc już o za ra bia niu
na niej.

Blo ki nie po wsta ną, ale…
– Wca le nie naj wa żniej sze są tu

pie ski wraz z ich wła ści cie la mi,
któ rzy ma ją do swo jej dys po zy cji
kil ka hek ta rów la su w par ku im.
św. Ja na Paw ła II, od da lo nym za -
le d wie o 150 me trów od opi sy wa -
nej dział ki. Oczy wi ste jest, że
na wy dzie rża wio nym grun cie bę -
dzie pro wa dzo na dzia łal ność ko -
mer cyj na, któ ra oprócz za pew nie -
nia do cho dów przy szłe mu in we -
sto ro wi, po kry wać bę dzie kosz ty
dzie rża wy grun tu, wy bu do wa nia
i utrzy ma nia psie go wy bie gu
– twier dzi rad ny Smu niew ski, któ -
ry był prze ciw ny te mu po my sło wi.

Wy glą da więc na to, że
pod przy kryw ką stwo rze nia wy -
bie gu dla psów wy ra żo no zgo dę
na du żo więk sze in we sty cje, któ re
w przy szło ści przy nio są do chód
dzie rżaw cy. Na dział ce przy So -

bie skie go mo gą po wstać bu dyn ki
miesz kal ne (ta kże bliź nia ki i sze -
re gow ce) wraz z za bu do wą usłu -
go wą, a wa run kiem jest stwo rze -
nie ogól no do stęp nej prze strze ni
dla psów – bez okre śla nia jej po -
wierzch ni.

– Na dział ce o po wierzch ni nie -
mal 3,2 tys. m2 po wsta ną za pew ne
bu dyn ki miesz kal ne i/lub usłu go -
we (to prze wi du je plan za go spo -
da ro wa nia), dla funk cjo no wa nia
któ rych ko niecz ne bę dzie wy bu -
do wa nie chod ni ków, pod jaz dów
i par kin gów. Ile za tem z ca łej
dział ki zo sta nie dla psów? Ob sta -
wiam, że nie wię cej niż jed na
trze cia po wierzch ni. Oka że się za -
tem, że dłu go wy cze ki wa ny przez
wła ści cie li wy bieg dla ich psów
bę dzie miał wy mia ry 30 x 30 m.
Czy to wy star czy? Dzie rżaw cy
grun tu z pew no ścią tak, ale wy da -
je mi się, że miesz kań cy ocze ku ją
cze goś wię cej – mó wi Le szek
Smu niew ski.

Do tej po ry wpły nę ło kil ka za -
py tań w spra wie wy bie gu dla
psów, a co za tym idzie, szan sy
na kon kret ną in we sty cję. – Na
trzy dni przed prze tar giem, kie dy
na le ży wpła cić wa dium, bę dzie my
mie li in for ma cję, ile osób jest za -
in te re so wa nych prze tar giem. Ze
wzglę du na okres wa ka cyj ny prze -
targ od bę dzie się na po cząt ku
wrze śnia. In for ma cja ta zo sta nie
po da na do pu blicz nej wia do mo ści
– mó wi Ta ma ra Myt kow ska z le -
gio now skie go ra tu sza i po twier -
dza za pi sy pla nu za go spo da ro wa -
nia. – Na tym te re nie nie mo gą
sta nąć blo ki, prze zna cze nie pod -
sta wo we te go te re nu to: za bu do -
wa miesz ka nio wa jed no ro dzin na
w ukła dzie wol no sto ją cym, bliź -
nia czym, sze re go wym oraz prze -
zna cze nie uzu peł nia ją ce: za bu do -
wa usłu go wa.

Chce my wy bie gu po mię dzy do -
ma mi?

AS

Jak można zarobić na wybiegu dla psów?
� Na rogu Sobieskiego i Wysockiego, w reprezentacyjnym punkcie miasta ma powstać wybieg i plac zabaw dla psów. Stworzyłby go prywatny
przedsiębiorca, który objąłby teren w dzierżawę w zamian za kilka drobnych inwestycji. Komu miałoby się to opłacać?


