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Szukasz domu?
Odwiedź Targi

PRUSZKÓW

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz 
to największa regionalna giełda 
nieruchomości na Mazowszu. Kolejna, 
już 5. edycja imprezy, odbędzie się 
29 i 30 marca. Poprzednie edycje 
odwiedziło blisko 20 tys. osób. Jeśli 
więc szukasz domu, pod koniec marca 
zajrzyj koniecznie do Hali Znicz.  3
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REGION
Rada powiatu pruszkowskiego 
nie jest zainteresowana 
powstaniem Domu 
Pomocy Społecznej 
w Brwinowie. Na specjalnie 
zwołanej sesji radni 
podzielili obawy zarządu 
co do zasad funkcjonowania 
placówki, ale styl 
prowadzonej dyskusji 
zahaczał o kompromitację.

P rzykład? – Doszły mnie słuchy, że 
ksiądz ma dziecko. Z zakonnicą… 
– wypaliła podczas obrad radna 

Grażyna Słowikowska-Żaboklicka. Chwi-
lę wcześniej anonimowe donosy próbował 
zaprezentować jej koalicyjny kolega Le-
chosław Dowgwiłłowicz-Nowicki. Miały 
one świadczyć, że ks. Stanisław Jurczuk – 
jako dyrektor bliźniaczego domu pomo-
cy w Milanówku – wyłudzał pieniądze od 
podopiecznych. – Były nawet rękoczyny 
na sesji, ale my sięgamy rynsztoku – sko-
mentował radny Zdzisław Sipiera.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwa-
ły w sprawie stanowiska dotyczącego 
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Wrzawa wokół domu pomocy
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 Ksiądz Jurczuk walczy o dom pomocy
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DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 4

funkcjonowania DPS w Brwinowie 
większość radnych opowiedziała się 
przeciw. Tym samym placówka w naj-
bliższych miesiącach nie powstanie. 
– Zwyciężyła żelazna dyscyplina par-
tyjna, a nie dobro drugiego człowieka 
– powiedział ks. Jurczuk.

– Nie mamy żadnych skierowań od 
wójtów z gmin naszego powiatu. Dlatego 
uważamy, że nie ma potrzeb otwierania 
kolejnego domu – powiedziała Hanna 
Kuran, członek zarządu powiatu.
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15 marca Społeczne Stowarzysze-
nie Forum Pruszków zaprasza na fi lm 
„O północy w Paryżu” Woody'ego Al-
lena. Pokaz odbędzie się w ramach 
Pruszkowskiego Klubu Filmowego. 
Start seansu o godz. 18.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pruszkowie (ul. Mi-
ry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5). Wstęp 

darmowy. Na czas projekcji Akade-
mia Elfi k zapewni bezpłatną opiekę 
nad dziećmi do lat czterech. Prusz-
kowski Klub Filmowy organizują 
Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków, Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Pruszkowie oraz Urząd Miejski 
w Pruszkowie. Natomiast 16 marca 

w hotelu Comfort Biznes Prusz-
ków o godz. 11.30 dzieci od lat trzech 
obejrzą japoński fi lm animowany 
z 2010 r. Przed seansem nastąpi roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego 
„Moja Planeta”. Patronami medial-
nymi obu pokazów są Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl. (AF)
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Dla starszych „O północy w Paryżu”, 
dla dzieci – fi lm animowany

Piątek, 14 Marca 2014
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Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 50 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m22
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Szlak kolejowy
w remoncie 
REGION
Kolejarze modernizują 
linię między 
Skierniewicami 
a Warszawą. 
Przebudowywane są 
m.in. dworce i perony.

W Grodzisku Mazowieckim 
trwa budowa przejścia pod-
ziemnego, które ma połączyć 
dwie części miasta przedzie-
lone torowiskiem. Nowa prze-
prawa ma umożliwiać prze-
dostanie się do ulic Towaro-
wej i Żydowskiej. Przejście 
będzie dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Podobne roboty odbywają się 
w Pruszkowie. Przedłużenie 
przejścia podziemnego ułatwi 
przedostanie się na ul. Waryń-
skiego oraz dalej, w kierun-
ku dzielnic Żbików i Gasin. 
Natomiast w Brwinowie ru-
szyła przebudowa wiaduktu 
kolejowego na linii daleko-
bieżnej. Kolejarze wyburza-
ją fragment obiektu i zastąpią 
go nową konstrukcją. Prace 
na całej linii powinny zostać 
ukończone w 2015 r.  (AS)

Dostaną schetynówkę na Wiosenną i Piłsudskiego 
BRWINÓW
Brwinowska gmina 
jednak dostanie 
schetynówkę
na przebudowę 
ulic Piłsudskiego 
i Wiosennej w Kaniach.
 
– Ofi cjalna lista rankingowa bę-
dzie dostępna pod koniec ty-
godnia, ale my wiemy już, że 
otrzymamy 50-procentowe 

dofi nansowanie na przebudowę 
Piłsudskiego i Wiosennej. Cho-
dzi 1,8 mln zł. Dzięki tym pie-
niądzom wykonamy pierwotnie 
planowaną na ten rok przebu-
dowę Wiosennej. Cieszę się, bo 
po pierwszej informacji, że jed-
nak schetynówki nie dostanie-
my, musieliśmy przesunąć to 
zadanie w budżecie na 2015 r., 
a w tym zrobić tylko ul. Piłsud-
skiego. A tu taka niespodzianka 

– mówi zadowolony Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Całkowity koszt przebudowy 
ulic oszacowano na 3,6 mln zł,
z czego 2,5 mln zł pochłonie 
modernizacja ul. Piłsudskiego, 
a 1,1 mln zł Wiosennej. – Będzie-
my prosić radnych o przesunięcie 
pieniędzy na inwestycję związaną 
z Wiosenną, abyśmy mogli jak naj-
szybciej ogłosić przetarg. Gdy pie-
niądze ze schetynówki do gminy 

spłyną, wstawimy taką samą kwo-
tę w miejsce, z którego ją „poży-
czymy”. Korzyść ze schetynówki 
będzie w tej sytuacji  podwójna, 
ponieważ będziemy mieli do 
rozdysponowania w budżecie 
700 tys. zł  – zaznacza Kosiński.

Na ul. Piłsudskiego na odcinku 
od Warszawskiej do Strefowej dro-
gowcy wykonają m.in. nawierzch-
nię asfaltową na podbudowie, 
a na fragmencie ok. 700 metrów 

od drogi wojewódzkiej nr 719 do 
torów WKD powstanie ścieżka ro-
werowa. A co na Wiosennej? Na 
całej długości ulicy, czyli na od-
cinku od Piłsudskiego do Nada-
rzyńskiej pojawi się m.in. nowa 
asfaltowa nawierzchnia jezdni, 
a droga na skarpie przy torach 
WKD będzie oddzielona ok. 
150-metrową barierą ochronną 
zabezpieczającą auta przed wpad-
nięciem na tory.  (AF)

Sprawa Domu Pomocy w Brwi-
nowie, w którym miałyby za-
mieszkać dzieci i osoby starsze 
niepełnosprawne intelektual-
nie, wraca jak bumerang. Tym 
razem za sprawą radnych opo-
zycji, na których wniosek zwoła-
no 10 marca sesję rady powiatu. 
Zależało im nie tylko na znale-
zieniu odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego zarząd powiatu nie 
chce ogłosić konkursu na pro-
wadzenie DPS w Brwinowie, ale 
też – stosowną uchwałą – dać 
władzom powiatu „zielone świa-
tło” na prowadzenie rozmów 
z Katolickim Stowarzyszeniem 
Niepełnosprawnych Archidie-
cezji Warszawskiej i zgodę na 
podpisanie ewentualnej umowy.

Nie ma potrzeby
Szybko okazało się, że głów-
nym powodem, dla którego sta-
rostwo nie widzi celowości re-
alizacji zadania publicznego, 
jakim byłoby powstanie domu 
w Brwinowie, jest brak potrzeb 
społecznych. Zarząd przytacza 
przeprowadzoną analizę, z któ-
rej jasno wynika, że są wolne 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 miejsca w placówkach o podob-
nym profi lu w Czubinie oraz na 
pruszkowskim Żbikowie. 

– Nie mamy żadnych skiero-
wań od wójtów z gmin naszego 
powiatu. Dlatego uważamy, że 
nie ma potrzeb otwierania kolej-
nego domu – powiedział Hanna 
Kuran, członek zarządu powia-
tu. Przytoczyła też treść pisma, 
jakie starosta pruszkowski wy-
stosował do poszczególnych 
starostw z propozycją zawar-
cia porozumienia w sprawie 
powierzenia prowadzenia do-
mu. Domu, w którym mieli-
by przebywać ich mieszkańcy. 
– Dziewięciu starostów odpo-
wiedziało, że ma wolne miejsca 
i zaprasza do siebie, natomiast 
starosta sochaczewski w ogó-
le nie przysłał nam odpowiedzi 
– przyznała Kuran. 

Wiarygodność analizy, jak 
i sens wysyłania pism do po-
wiatów ostro podważyła część 
radnych. – Na jakiej podsta-
wie prawnej opierał się Zarząd 
Powiatu Pruszkowskiego wy-
stępując do innych starostów 
z propozycjami dotyczącymi 
DPS w Brwinowie – dopyty-
wał radny Przemysław Bryksa, 
w opinii którego takich podstaw 

nie było, tym bardziej że osoby 
do tego typu placówek kieruje 
gmina, a nie starostwo.

Gdzie jest człowiek? 
– W propozycji uchwały, jaką 
przygotowała grupa radnych 
jest uzasadnienie zawierają-
ce siedem punktów. Mam na-
dzieję, że zarząd rozpatrując to 
uzasadnienie każdy z punktów 
przeanalizował i mógł sobie od-
powiedzieć „tak czy nie”. Bo je-
śli sześć okaże się na „tak”, to 
mamy człowieka i mamy czło-
wiekowi pomóc. A to zapotrze-
bowanie społeczne wyliczone 

przez zarząd kłóci się trochę 
z tym, co widzimy za plecami 
– mówił radny Tomasz Osiń-
ski, wskazując na grupę niedo-
szłych podopiecznych domu, 
którzy przybyli na obrady. 

– W tym wszystkim ginie 
gdzieś człowiek. Osoba, która 
potrzebuje pomocy – zauważył 
radny Piotr Iwicki. Jako jedy-
ny z obecnych starał się dociec 
innych przyczyn takiego, a nie 
innego stanowiska powiatu. – 
Bo jeśli się okaże, że ten DPS 
będzie świadczył usługi na po-
ziomie atrakcyjniejszym, cho-
ciażby zupa będzie lepsza, 

może nastąpić odpływ osób, 
których mamy w naszych ośrod-
kach – podkreślił.

Żenująca końcówka
Przez moment wydawało się 
nawet, że część radnych jest 
skłonna wyrazić poparcie dla 
uchwały, jednak końcówka ob-
rad przybrała niespodziewany 
przebieg. Zamiast merytorycz-
nej dyskusji, część radnych wo-
lała się zająć anonimami. 

Lechosław Dowgwiłłowicz-
-Nowicki starał się dowieść, że 
ks. Stanisław Jurczuk zamiast 
działalności dobroczynnej pro-
wadzi zakamufl owaną działal-
ność komercyjną. Zapomniał 
o tym, że domniemanymi dowo-
dami w postaci anonimowej ko-
respondencji mailowej zamiast 
z radnymi powinien podzielić 
się z prokuratorem. Z kolei rad-
na Grażyna Słowikowska-Żabo-
klicka dociekała, czy ks. Jurczuk 
ma… dziecko z zakonnicą. 

– To było nie tylko kompro-
mitujące i żenujące, ale poka-
zało prawdziwe oblicze tych 
osób. Bez jakichkolwiek uczuć 
i współczucia – powiedziała ze 
łzami w oczach jedna z matek 
niepełnosprawnego chłopca. 
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Z okazji urodzin 
życzę Ci gorących 
emocji, śmiechu  

do łez, snów  
o mrówkach  

i zapachu konwalii  
w sercu
„Ryś”

Większość radnych powiatu przeciwna brwinowskiej placówce. Dyskusja chwilami sięgała dna...
Wrzawa wokół domu pomocy

 Kiedy skończyły się argumenty, radni postanowili 
zająć się donosami i plotkami...
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Kancelaria Adwokacka
Adw. Karol Rukszto

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 14
05 – 807 Podkowa Leśna

Tel.: 606-257-256
m. in.: spadki, rozwody,  

alimenty, długi; sprawy karne,  
administracyjne i inne

W Piastowie 9 marca doszło do 
zderzenia trzech samochodów. Na 
miejsce wezwano śmigłowiec Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
Informację o zdarzeniu uzyskaliśmy 
od czytelnika Bartka. – Do wypadku 
doszło przy supermarkecie – powie-
dział Bartek. – Mogę potwierdzić, 

że doszło do wypadku z udziałem 
trzech pojazdów. W jednym z nich 
była zakleszczona osoba, straża-
cy wycinali karoserię, aby ją wy-
ciągnąć. Na miejsce przybył także 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – mówił „na gorąco” 
asp. Robert Opas z biura prasowego 

Komendy Stołecznej Policji. – Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wy-
nika, że BMW skręcało w lewo przy 
supermarkecie, wówczas uderzy-
ła w nie skoda jadąca prosto, a na-
stępnie trafi ła także w audi jadące 
obok. Do szpitala trafi ły dwie osoby: 
ze skody i audi – dodawał.(AF)

PIASTÓW 

Zderzenie trzech samochodów. 
Ranni trafi li do szpitala

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW 
Szkice Starowieyskiego, 
książka kulinarna 
podarowana przez 
prezydentową 
Komorowską, album 
„Katyń” z dedykacją 
Wajdy – to rzeczy, które 
cieszyły się największym 
zainteresowaniem 
podczas charytatywnej 
aukcji zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie K40.

Impreza odbyła się w sobo-
tę (8 marca) w pruszkow-
skim Pałacyku Sokoła. Była 

to już szósta edycja zbiórki fun-
duszy, które pozwolą dzieciom 
chorym na nowotwory – małym 
pacjentom Instytutu Onkologii 
przy Centrum Zdrowia Dziecka 
– wyjechać na wymarzone wa-
kacje. – Te kolonie mają moc te-
rapeutyczną. W trakcie takich 
wyjazdów dzieci usamodzielnia-
ją się, nabierają wiary w siebie. 
Są szczęśliwe – mówiła Ewa Go-
rzelak ze Stowarzyszenia K40.

Uczestnicy aukcji okazali się hoj-
ni, a spora w tym zasługa prowadzą-
cych licytację. Na scenie pojawiali 
się kolejno: Agata Kulesza, Jolan-
ta Fraszyńska, Marcin Dorociński, 

Wakacje dzięki licytacji

Paweł Królikowski i Robert Więc-
kiewicz. Wspierając prezes stowa-
rzyszenia Ewę Telegę, skutecznie 

W pruszkowskim Pałacyku Sokola odbyła się charytatywna aukcja. 
Za 10 tys. zł poszły m.in. rysunki Franciszka Starowieyskiego

się okazuje, można kupić wyłącz-
nie na aukcji organizowanej przez 
K40. W sobotę „pod młotek” po-
szły dwa rysunki i osiągnęły cenę 
10 tys. zł za każdy. Również za 10 
tys. zł wylicytowano książkę kuli-
narną podarowaną przez prezy-
dentową Annę Komorowską. Co 
ciekawe, ostatnia strona wydaw-
nictwa zapisana została przez sa-
mą prezydentową, która podzieliła 
się przepisami dań. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się unikato-
wy album „Katyń”, podarowany 
przez Andrzeja Wajdę. Publikacja 
także uzyskała kwotę 10 tys. zł. 

Emocje towarzyszyły również 
innym licytowanym podarun-
kom. Kapelusz Leonarda Cohe-
na sprzedano za 6 tys. zł, podobnie 

Za 10 tys. zł poszły m.in. rysunki Franciszka Starowieyskiego
jak pióro Aleksandra Kwaśniew-
skiego. 2 tys. zł więcej zapłacono za 
pióro Bronisława Komorowskie-
go oraz obraz Katarzyny Wawrzyk 
„Rebeka”. Nabywców znalazły 
ponadto: bransoletka minister 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
(1,5 tys. zł), fi liżanki od Donalda 
Tuska (2 tys. zł), gra planszowa 
„Strajk” wraz z gadżetami z fi lmu 
„Wałęsa” (5 tys. zł) oraz zaprosze-
nie do programu TVP 2 „Dzięki 
Bogu już weekend” (500 zł).

W trakcie imprezy prowa-
dzona była też „cicha” licytacja 
rzeczy podarowanych przez in-
nych darczyńców. Kupić moż-
na było m.in.: krawaty Michała 
Bajora, biżuterię Alicji Węgo-
rzewskiej, szpilki Katarzyny 
Zielińskiej czy rakietę tenisową 
Alicji Resich-Modlińskiej. 

Dokładna kwota zebranych 
funduszy ma być znana w poło-
wie tygodnia. Jednak już teraz 
wiadomo, że środki zgromadzo-
ne po głównej licytacji wystar-
czą, aby zorganizować wakacyjny 
wyjazd maluchom. 

Warto podkreślić, że podczas 
imprezy nie rozmawiano wyłącz-
nie o pieniądzach. W przerwach 
między licytacjami z recitala-
mi wystąpili Kacper Kuszewski, 
Krystyna Tkacz i Joanna Ku-
lig. Całość zakończył koncert 
Haliny Mlynkovej. 

 Aukcję prowadziły aktorskie gwiazdy

PRUSZKÓW
Sprawa mężczyzny, 
który na początku 
marca zaatakował 
nocą w Pruszkowie 
dwie kobiety wywołała 
zdenerwowanie 
wśród mieszkańców. 
Pojawiły się pogłoski 
o następnych atakach. 
Policja uspokaja: nie 
było kolejnych napaści.

O sprawie informowaliśmy już 
w poprzednim numerze. Ataki 
nieznanego mężczyzny (męż-
czyzn?) spowodowały przera-
żenie głównie u mieszkanek 
Pruszkowa. Boją się wracać sa-
me nocą. Na portalu WPR24.pl 
pojawiły się wpisy sugerujące, 
że doszło do kolejnych napaści. 
– W poniedziałek na ul. Po-
wstańców w Pruszkowie znowu 
zboczeniec zaatakował kobietę! 
Wzrost około 180-185 centyme-
trów, brunet, bluza z kapturem, 
wąsik, wiek około 30 lat – napi-
sał jeden z czytelników.

Tymczasem... – Przede 
wszystkim musimy zaznaczyć, 
że do tej pory były dwa ataki na 
kobiety. Żadnych innych miesz-
kanki nam nie zgłosiły. Mówi-
my zatem ciągle o wydarzeniach 
z nocy z 1 na 2 marca, kiedy to 
faktycznie nieznany sprawca, 
którego policjanci cały czas po-
szukują, zaatakował dwie miesz-
kanki. Najpierw ok. godz. 3.00, 
a następnie pół godziny póź-
niej. Bliskość czasowa oraz po-
dobna lokalizacja tych zdarzeń 
mogą wskazywać, że był to ten 

sam sprawca. Dwustuprocen-
towej pewności jednak nie ma-
my – mówi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Wiem, że pojawiło się wśród 
mieszkańców wiele głosów o ko-
lejnych atakach i podejrzanych 
sytuacjach, ale w kontekście 
tego co dziś wiemy, jest to nie-
potrzebne nakręcanie spirali 
strachu, gdyż nie znajduje po-
krycia w faktach. Podkreślam: 
nie było żadnych kolejnych ata-
ków sprawcy. Policjanci traktują 
poszukiwania napastnika prio-
rytetowo – zaznacza.

Czy nie można sporządzić 
portretu pamięciowego spraw-
cy? – Ze względu na małą ilość 
informacji na temat wyglądu 
napastnika nie sporządziliśmy 
dotychczas jego rysopisu, utrud-
niłoby to także pracę operacyj-
ną. Możemy jednak powiedzieć 
że jest to normalnie wyglądają-
cy młody mężczyzna, niczym się 
nie wyróżnia – zaznacza rzecz-
niczka pruszkowskiej policji. – 
Postarajmy się nie brać każdego 
człowieka za potencjalnego na-
pastnika, który chce seksualnie 
wykorzystać kobietę, bo to ro-
dzi niepotrzebną panikę – ape-
luje kom. Nowak.  (AF)

Spirala strachu i fakty

zachęcali do kupna podarowanych 
rzeczy. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się szkice Fran-
ciszka Starowieyskiego, które jak 

Na scenie pojawili się 
m.in. Agata Kulesza, 
Jolanta Fraszyńska, 
Marcin Dorociński, 
Paweł Królikowski, 
Robert Więckiewicz 
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Wkrótce WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
PRUSZKÓW
Szukasz domu lub 
mieszkania? Chcesz 
uzyskać poradę w zakresie 
doradztwa prawnego lub 
kredytowego? To wszystko 
znajdziesz podczas 
5. edycji WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz 
w Pruszkowie, które 
odbędą się 29 i 30 marca. 
Wstęp bezpłatny.

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to największa i naj-
ważniejsza regionalna giełda 
nieruchomości na Mazowszu. 
W dotychczasowych edycjach 
imprezy wzięło udział ponad 
300 wystawców, a odwiedziło 
je blisko 20 tys. osób zaintere-
sowanych własnym lokum. Pod-
czas najbliższych, wiosennych 
Targów swoją ofertę przedsta-
wi kilkudziesięciu wystawców: 
deweloperzy, samorządy, ban-
ki, doradcy fi nansowi, pośredni-
cy w obrocie nieruchomościami 
oraz fi rmy z branż związanych 
z aranżacją wnętrz.

Na targach zaprezentowane 
zostaną inwestycje z rynku pier-
wotnego, jak i wtórnego. Więk-
szość wystawców przygotuje 
promocyjne oferty, obowiązują-
ce tylko w czasie imprezy. Goście 
będą mogli zapoznać się też z bo-
gatą gamą usług dodatkowych, 
m.in. wyposażenia i aranżacji 
wnętrz oraz doradztwa fi nanso-
wego. W specjalnej strefi e znaj-
dą się stoiska samorządowe, gdzie 
gminy przedstawią plany inwesty-
cyjne na najbliższe lata.

Dla gości Targów zostanie 
przygotowanych wiele atrakcji, 

m.in. konkurs z nagrodami, tar-
gowy klub malucha prowadzony 
przez brwinowskie przedszko-
le „Tuptuś”, kawiarnia targowa 
„Kociołek”. Podczas imprezy 
będzie można skorzystać bez-
płatnie z tablicy ogłoszeń. Od-
wiedzający imprezę otrzymają 
katalog targowy prezentujący 
regionalne oferty mieszkanio-
we z rynku pierwotnego i wtór-
nego oraz mapę inwestycji 
mieszkaniowych warszawskie-
go pasma zachodniego.

Nowością będzie strefa bez-
płatnych porad kredytowych 

5. edycja imprezy odbędzie się 29 i 30 marca w Hali Znicz. Gości Targów czeka wiele atrakcji
i prawnych. Kancelaria Adwo-
kacka Adwokat Karol Rukszto 
pomoże m.in. w formułowaniu 
prawidłowej umowy o zakup 
mieszkania, a doradcy kredyto-
wi udzielą informacji o komple-
towaniu dokumentów i ocenie 
ryzyka zakupu nieruchomości.

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp wolny. Odbywają 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Pruszkowa Ja-
na Starzyńskiego.

Partnerami strategicznymi Tar-
gów są: Longbridge, Agroman, 
Willa Gloria, Alsprint. Patronat 
medialny objęły: Gazeta DOM, 
Gazeta WPR, WPR24.pl, Obiek-
tyw.info oraz Brwinow24.pl. 

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz

29–30 marca 2014 r. 
w godz. 10.00–16.00

Hala Znicz, 
ul. Bohaterów Warszawy 4,

 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, 

www.targi.pruszkow.pl
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POSZUKIWANIE RODZINY
Poszukuję informacji  

o następujących osobach:
Alina Łucja  

Wołowska/Rygielska i rodzeństwo
Stanisław Jan Wołowski

Władysława Gizyńska/Wołowska
Informacje proszę kierować   

do Moniki   
e-mail: monikka99@gmail.com 
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REGION
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa przepro-
wadza w naszym regionie kolejne 
zbiórki „płynu życia”. 18 i 25 marca 
odbędą się zbiórki krwi w Szpitalu 
Zachodnim przy ul. Dalekiej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Akcje zapla-
nowano w godzinach 9.30–12.30. 

15 marca zbiórkę krwi pracownicy 
RCKiK przeprowadzą w Pruszkowie. 
Miejscem akcji (w godz. 9.00–13.00) 
będzie budynek przy ul. Hubala 4. 
Natomiast 25 marca krew będą mo-
gli oddać mieszkańcy Piastowa, 
którzy w godz. 9.00–12.00 przyj-
dą do budynku szkoły przy ulicy 

Zbiórki krwi w Grodzisku, 
Pruszkowie i Piastowie

Namysłowskiego 11. Wszyscy chęt-
ni muszą mieć przy sobie dokument 
tożsamości ze zdjęciem i numerem 
PESEL. Osoba, która chce zostać 
dawcą powinna być wyspana i wypo-
częta. Przed oddaniem krwi należy 
zjeść lekki posiłek. Potencjalny daw-
ca jest badany przez lekarza. (AF)

Piątek, 14 Marca 2014

REKLAMA

Laserowym fotoradarem w prędkich kierowców 
BRWINÓW
Jeśli nie będzie 
przeszkód, w połowie 
kwietnia brwinowska 
straż miejska zyska 
nowoczesny laserowy 
fotoradar, a na gminnych 
drogach pojawią się 
znaki informujące 
o kontroli prędkości. 

– Czekamy tylko na zatwierdze-
nie lokalizacji znaków, w ciągu 
kilku dni podpiszemy też umowę 

na dostarczenie fotoradaru – 
mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Już w styczniu informowaliśmy, 
że brwinowski samorząd nosi się 
z zamiarem zakupu laserowego 
fotoradaru na użytek straży miej-
skiej. Aby nakłonić kierowców do 
zdjęcia nogi z gazu, gmina zain-
staluje także kilkanaście znaków 
drogowych D-51 „kontrola pręd-
kości – fotoradar”.

– Mieszkańcy coraz częściej 
zwracają się do mnie z prośbą 

o rozwiązanie problemu nad-
miernej prędkości rozwijanej 
przez kierowców poruszających 
się drogami na terenie naszej gmi-
ny. Stanowi to poważne zagroże-
nie dla innych uczestników ruchu 
drogowego, w tym szczególnie dla 
pieszych i rowerzystów w rejonie 
przejść dla pieszych oraz na od-
cinkach dróg, gdzie ruch pieszych 
i rowerzystów odbywa się po pobo-
czu. Przekraczanie dopuszczalnej 
prędkości w obszarze zabudowa-
nym stało się nagminne i bardzo 

niebezpieczne, mam tu na myśli 
drogi dojazdowe do poszczegól-
nych miejscowości w gminie, ale 
nie tylko – tak burmistrz Kosiński 
uzasadniał chęć zakupu sprzętu.

Brwinowscy radni wyrazili 
zgodę na przesunięcie środków 
budżetowych na ten cel. – Zwróci-
liśmy się do mieszkańców z prośbą 
o sugestie dotyczące usytuowa-
nia znaków D-51, odpowiedziało 
nam m.in. Stowarzyszenie Projekt 
Brwinów, które podało wiele lo-
kalizacji. Wyselekcjonowaliśmy 

je i wysłaliśmy do zaopiniowa-
nia przez zarządców dróg, urząd 
marszałkowski jako nadzorcę ru-
chu na drogach województwa oraz 
przez policję – mówi Kosiński. – 
Jednocześnie jesteśmy na fi niszu 
prac nad projektem organizacji ru-
chu z uwzględnionymi znakami. 
W ciągu kilku dni powinniśmy 
także podpisać umowę z wybra-
ną przez nas firmą na dostawę 
fotoradaru dla straży miejskiej. 
Jest to zamówienie nieprzekra-
czające 14 tys. euro, dlatego nie 

Czas na świetlicę
GRODZISK MAZOWIECKI
Plan budowy 
świetlicy w Kozerkach 
nabiera kształtów. 
Grodziski magistrat 
rozstrzygnął 
przetarg na 
wykonanie zadania.

Teren objęty inwestycją jest 
obecnie niezagospodarowa-
ny i nieogrodzony. W ramach 
inwestycji pojawi się parte-
rowy wolno stojący budynek 
o powierzchni użytkowej 
prawie 213 mkw. Przed bu-
dynkiem świetlicy powstaną 
chodniki i drogi wewnętrz-
ne. Będą też parking i droga 
wyjazdowa. Całość zosta-
nie ogrodzona.

W samym budynku znaj-
dą się m.in. duża sala zebrań, 
sala komputerowa, kuchnia, 
łazienka, kotłownia. Wyko-
nawca wybuduje również 
system sanitarny, poprowa-
dzi przyłącze energetyczne, 
gazowe i wodociągowe.

Świetlica powstanie w tym 
roku, a koszt jej budowy to 
przeszło milion złotych. Gro-
dziska gmina stara się o dofi -
nansowanie w ramach unij-
nego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich „Odno-
wa i rozwój wsi”.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Wylotówka na 
Kraków i Katowice 
powstaje zgodnie 
z harmonogramem. 
Łagodna zima pozwoliła 
na prowadzenie robót 
w terenie. Mieszkańcy 
podkreślają, 
że prace postępują 
w szybkim tempie.

T rasa S8 docelowo ma sta-
nowić łącznik autostrady 
A2 z Al. Jerozolimskimi 

i wylotówkami na Kraków i Kato-
wice. W ubiegłym roku zakończyła 
się budowa miejskiego odcinka tej 
drogi pomiędzy węzłami Salomea 
i Opacz. Również w 2013 r. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad wybrała wykonaw-
cę zamiejskiego odcinka trasy 
S8, który obejmuje fragment od 
Opaczy do Wolicy (węzeł Pasz-
ków). Inwestycję zaprojektuje 
i wybuduje fi rma Strabag. 

Wylotówka idzie do przodu
Prace związane z przygotowa-

niem dokumentacji rozpoczęły się 
w maju 2013 r., a we wrześniu dro-
gowcy ruszyli z robotami przy-
gotowawczymi w terenie. Przez 
ponad pół roku zdołali przygo-
tować składowiska materiałów 
i kruszyw, przeprowadzić wycin-
ki drzew kolidujących z inwesty-
cją, stworzyć nasypy, wykonać 
meliorację terenu. Wybudowa-
no też drogi technologiczne. To 
właśnie po nich będą głównie 

Budowa trasy S8, nazywanej obwodnicą Raszyna, powoli wchodzi w zaawansowaną fazę 

Budowa trasy S8, nazywanej 
przez wielu obwodnicą Raszy-
na, powoli wchodzi w zaawan-
sowaną fazę. Kierowcy muszą 
przygotować się na pierwsze 

utrudnienia. Niewielka zmia-
na w organizacji ruchu została 
już wprowadzona na ul. Soko-
łowskiej, gdzie ma powstać je-
den z węzłów trasy. Zmiana 

organizacji ruchu ma zostać 
wprowadzona także na ul. Na 
Skraju w gminie Nadarzyn. 

Wielu zmotoryzowanych 
obawia się, że budowa S8 spo-
woduje spore utrudnienia ko-
munikacyjne. Chodzi głównie 
o połączenia drogowe Micha-
łowic, Nadarzyna i Raszyna 
z Pruszkowem. Kierowców 
uspokaja inwestor, czyli Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. – Ruch na 
niektórych drogach lokalnych 
będzie utrzymany w trakcie bu-
dowy trasy – twierdzi Małgo-
rzata Tarnowska, rzeczniczka 
prasowa GDDKiA w Warsza-
wie. Przeprawy przez teren bu-
dowy pojawią się m.in. w ciągu 
ulic Pruszkowskiej, Centralnej 
i Sokołowskiej. Drogowcy pod-
kreślają, że roboty rusza peł-
ną parą, gdy tylko pozwoli na 
to pogoda.

Budowa trasy S8 na odcin-
ku Opacz – Wolica (Paszków) 
ma się zakończyć na przełomie
2015 i 2016 r. Inwestycja po-
chłonie prawie 566 mln zł. 

S8
 - 

O
PA

C
Z -

 PA
SZ

KO
W

.P
L

 Budowa trasy S8 na odcinku Opacz – Wolica (Paszków) 
ma dobiec fi nału na przełomie 2015 i 2016 r.

musimy ogłaszać przetargu. Je-
śli wszystko pójdzie po naszej 
myśli nowy system wdrożymy 
w połowie kwietnia – dodaje.

Ok. 20 tys. zł będzie koszto-
wało kilkanaście znaków D-51 
„kontrola prędkości – fotora-
dar”. Gmina chce ustawić je 
przy najbardziej ruchliwych dro-
gach, m.in. przy ulicach Głównej 
i 36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej, Kazimierzowskiej 
w Owczarni i drodze dojazdo-
wej do Żółwina.  (AF)

poruszały się maszyny budow-
lane, ciężki sprzęt nie powinien 
więc niszczyć lokalnych dróg, jak 
to było w przypadku budowy innej 
ważnej dla naszego regionu trasy 
– autostrady A2. 

Wielu kierowców 
obawia się, że budowa 
S8 spowoduje 
spore utrudnienia 
komunikacyjne 
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REKLAMA

PRUSZKÓW
8 marca wieczorem przed skle-
pem spożywczym przy ul. Hele-
nowskiej w Pruszkowie mężczyzna 
zaatakował nożem. Poszkodowa-
ny, ranny w rekę, trafi ł do szpitala. 
– Przed sklepem przy ulicy Hele-
nowskiej doszło do napadu na mło-
dego chłopaka. Było widać pełno 

krwi – informował nas czytelnik 
Grzegorz. – Sprawca zaatakował 
poszkodowanego nożem, a na-
stępnie się oddalił –  powiedziała 
kom. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Poszkodowany wy-
magał hospitalizacji, jeżeli skutki 

Napad przed sklepem, 
sprawca zaatakował nożem 

uszkodzenia ciała będą trwać po-
wyżej siedmiu dni wówczas będzie-
my ścigać sprawcę z urzędu, jeśli 
krócej to decyzja o ściganiu spraw-
cy należy do poszkodowanego. 
Jednak cały czas gromadzimy ma-
teriał, który może pozwolić na usta-
lenie sprawcy – dodawała. (AF)

FOTOMIGAWKA

 Wygląda na to, że wkrótce zniknie problem z ogrodzeniem przy 
torach PKP w Pruszkowie. Jego stan stwarzał zagrożenie dla 
przechodniów. Kolejarze niedawno rozpoczęli rozbiórkę płotu. 
O sprawie informowaliśmy już wcześniej. Betonowe ogrodzenie 
przy torach podmiejskich w Pruszkowie stoi od wielu lat. Z bie-
giem czasu jego stan się pogarszał, w czym „pomagali” wandale, 
łamiąc betonowe płyty. Ostatnio płot w niektórych miejscach był 
tak nachylony w kierunku chodnika, że stanowił niebezpieczeń-
stwo dla przechodniów. Na dodatek w chwili przejazdu pociągu 
całe ogrodzenie się chwiało... Kwestią czasu wydawało się tyl-
ko, kiedy runie na chodnik. – Płot jest rozbierany w ramach mo-
dernizacji linii dalekobieżnej – mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK.   (AF) 
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN  
Są pieniądze na 
ponadnormatywne służby 
dla funkcjonariuszy 
z komisariatu policji 
w Raszynie. Gmina 
przekazała na ten cel 
45 tys. zł. Ale to nie 
koniec wsparcia, na jakie 
może liczyć komisariat.

P od koniec ubiegłego ro-
ku głośno było na temat 
pracy policjantów w Ra-

szynie. Pojawiły się zarzuty, że 
niedostatecznie wywiązują się 
z obowiązków i w efekcie po-
czucie bezpieczeństwa w oczach 
mieszkańców pozostawia wiele 
do życzenia. – Skargi jakie do nas 
docierały miały bardziej podłoże 
polityczne, a nie uzasadnione ar-
gumenty. Bo jak inaczej wytłuma-
czyć sytuację, kiedy mieszkańcy 
skarżą się na brak patroli, a kie-
dy te pojawiają się na wskazanym 

Będą dodatkowe patrole

terenie, wówczas słychać głosy, 
iż jeżdżą za… często – mówi An-
drzej Zaręba, wójt gminy. 

Z biegiem czasu konfl ikt na li-
nii mieszkańcy – policja ucichł, 
a jednym z powodów była dekla-
racja władz Raszyna, iż wesprą 
fi nansowo raszyński komisariat. 
Pieniądze miałyby być przekaza-
ne na ponadnormatywne służby. 
W trakcie ostatniej sesji radni pod-
jęli stosowną w tej sprawie uchwałę 

cele – uważa wójt gminy. I doda-
je, że to nie koniec wsparcia na ja-
kie z budżetu gminy mogą liczyć 
funkcjonariusze. – Dofinansu-
jemy również zakup radiowozu 
– twierdzi Zaręba. W jakiej kwocie? 
Według szacunków gminy, nie po-
winna ona przekroczyć 20 tys. zł.

Kiedy jednak mowa o fi nanso-
wym wsparciu raszyńskiej policji 
jak bumerang wraca temat roz-
budowy miejscowego komisaria-
tu. Przez kolejne dwa lata gmina 
zabezpieczała na ten cel 2 mln 
zł, aż w końcu… w tegorocznym 
budżecie nie ujęto tej inwestycji 
w gminnych wydatkach. – Co nie 
oznacza, że nie wesprzemy roz-
budowy. Musimy jednak znać jej 
konkretny termin, bo ciągłe prze-
suwanie i blokowanie środków nie 
ma sensu – uważa wójt Raszyna. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
jest mało prawdopodobne, aby roz-
budowa komisariatu ruszyła w tym 
roku. Tym bardziej, iż w ciągu mie-
siąca mają rozpocząć się prace 
przy rozbudowie Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 

Gmina wsparła fi nansowo komisariat policji w Raszynie, ale jego rozbudowa poczeka

i zdecydowali się udzielić pomocy 
fi nansowej Komendzie Stołecz-
nej Policji w Warszawie w kwocie 
50 tys. zł. Zastrzegając jedno-
cześnie, że 45 tys. zł ma zostać 
przeznaczone na sfi nansowanie 
ponadnormatywnych służb w Ra-
szynie, a pozostałe 5 tys. zł musi być 
wydane na zakup i naprawę sprzętu 
biurowo-kancelaryjnego w komi-
sariacie. – Te środki powinny w zu-
pełności wystarczyć na przekazane 
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 Sprawa rozbudowy raszyńskiego komisariatu wraca 
jak bumerang 

Gmina wsparła fi nansowo komisariat policji w Raszynie, ale jego rozbudowa poczeka

Zapraszamy  
do Elideli

Delikatesy & Bistro

Anielin1, Pruszków
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. godz. 10.00 – 19.00; 
Sob. godz. - 9.00 – 19.00; 
Nie. godz. - 11.00 – 17.00

tel. 690 621 157

www.elideli.pl 
https://www.facebook.com/ 
elidelibistro

MIEJSCE NA TWOJĄREKLAMĘ

22 758 77 88

REKLAMA

Wybieg dla psów to dobry pomysł
PRUSZKÓW
Konsultacje w sprawie 
wybiegu dla psów 
w Pruszkowie 
dobiegają końca. 

– Tworzymy raport z propozy-
cjami lokalizacji wybiegu – mówi 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie.

W lutym magistrat zachęcał 
mieszkańców do wyrażania opinii 
na temat stworzenia w mieście wy-
biegu dla psów. Miałby powstać na 
terenie między ulicami Poznańską, 
Batalionów Chłopskich i Kurca 
na Żbikowie. Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska podkreślała wtedy, 
że takie konsultacje są potrzebne. 
– Jako przyszli ewentualni inwe-
storzy musimy sprawdzić, czy lu-
dzie w ogóle będą zainteresowani 
wybiegiem dla psów w tej lokali-
zacji, która jest jednocześnie ko-
rzystna i niekorzystna. Plusem 
jest to, że nie ma tam zabudowy 

mieszkaniowej i nikomu wybieg 
nie powinien przeszkadzać, a mi-
nusem to, że teren ten znajduje 
się dość daleko od dużych osie-
dli i centrum miasta – mówiła.

Po trwających miesiąc konsul-
tacjach urzędnicy pracują nad 
przygotowaniem raportu podsu-
mowującego. – Ogólne wnioski są 
jednoznaczne. Mieszkańcy chcą, 
by w mieście powstał wybieg dla 
czworonogów. Spotkaliśmy się 

nawet z opiniami, że nie jest waż-
na lokalizacja, a sam fakt powsta-
nia wybiegu – mówi dziś Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska. – Prusz-
kowianie zgłaszają wiele lokali-
zacji. Problem w tym, że często 
są to tereny nie należące do mia-
sta – dodaje.

Ja k u b c z a k- G a rc z y ń s k a 
podkreśla, że mieszkańcy bę-
dą poinformowani o wynikach 
konsultacji.  (AS)
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Jest szansa, że jeszcze w tym roku 
w ul. Królewskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim powstanie długi odci-
nek chodnika. Na razie magistrat 
ogłosił przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej. Chodnik 
będzie przebiegał w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 719. Projekt zakładać 

ma ciąg pieszy o długości 800 me-
trów w rejonie ul. M. Konopnickiej 
i ul. Okrężnej. Realizacja inwestycji 
formalnie należy do zarządcy trasy 
719, czyli Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. – Liczymy, że 
projekt i koszty budowy będą goto-
we we wrześniu bądź październiku. 

Jeżeli projektant wyłoniony w prze-
targu wykona zadanie do tego 
czasu, to wówczas moglibyśmy 
porozumieć się z województwem 
w sprawie budowy chodnika. Mógł-
by być gotów jeszcze w tym roku 
– mówi Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. (AF)

Chodnik na ulicy Królewskiej 
powstanie jeszcze w tym roku?

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 14 Marca 2014

REKLAMA

KOMORÓW
Życie zaczyna się
po sześćdziesiątce 
– z takiego założenia 
wyszło komorowskie 
Stowarzyszenie K40, 
które rozpocznie 
cykl zajęć teatralno-
muzycznych z udziałem 
osób w wieku 60 
i więcej lat.

Stowarzyszenie, mające sie-
dzibę przy ulicy Brzozowej 
2, dotychczas koncentrowało 
działania na aktywizacji i ani-
macji kulturalnej wśród dzieci, 
osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie czy ruchowo. Teraz 
inicjatywa obejmie mieszkań-
ców w dojrzałym wieku, którzy 
w przekonaniu stowarzyszenia 
powinni być jak najaktywniej-
si społecznie, rozwijać swoje 
zainteresowania. – Do ofer-
ty stowarzyszenia włączamy 
warsztaty teatralno-muzycz-
ne, podczas których ma się 
uformować grupa teatralna 
złożona z osób liczących 60 
i więcej lat – mówi Lucyna 

Kowalska ze Stowarzysze-
nia K40. – Przede wszystkim 
chcemy w ten sposób zakty-
wizować tych ludzi, wydobyć 
ich potencjał, pobudzić do od-
krycia nowych pasji i być mo-
że wcześniej nieujawnionych 
talentów – dodaje.

Lucyna Kowalska podkreśla, 
że zajęcia niosą też walor te-
rapeutyczny. – Warsztaty po-
mogą m.in. w doskonaleniu 
pamięci, we właściwej emisji 
głosu czy nabywaniu pewno-
ści siebie: tak podczas wystę-
pów na scenie, jak i później 
w życiu codziennym. Zajęcia-
mi będzie kierować Karolina 
Skrzyńska, aktorka, teatrolog, 
osoba która ma za sobą prowa-
dzenie podobnych warsztatów, 
choćby w Krakowie. Jesteśmy 
pewni, że nasze warsztaty też 
będą na wysokim poziomie 
– twierdzi przedstawiciel-
ka stowarzyszenia.

Docelowo seniorska gru-
pa zajęciowa ma liczyć 25–30 
osób. – Zachęcamy do udziału 
w tej inicjatywie – zaznacza Lu-
cyna Kowalska.  (AF)

Seniorzy zostaną aktorami
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GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze w tym roku 
ma być gotowy 
projekt rozbudowy 
Szkoły Podstawowej 
w podgrodziskiej 
Adamowiźnie. Sama 
inwestycja powinna 
ruszyć w 2015 r.

Liczba uczniów uczęszczają-
cych do placówki w Adamowiź-
nie wzrosła od 2005 roku ze 130 
do blisko 400, a więc trzykrot-
nie. Tak mówią statystyki, tym-
czasem ilość sal lekcyjnych się 
nie zmieniła. Nauczyciele muszą 
więc mocno się natrudzić, żeby 
na stosunkowo niewielkiej po-
wierzchni prowadzić zajęcia 
z tak dużą liczbą dzieci. A może 
ich jeszcze przybywać, gdyż do 
Adamowizny i okolic sprowadza 
się coraz więcej nowych miesz-
kańców. Władze gminy liczyły, 
że oddana do użytku w ubiegłym 
roku szkoła w Książenicach od-
ciąży placówkę w Adamowiźnie, 
jednak nie do końca rozwiązało 
to problem. 

W ubiegłym roku władze 
Grodziska  zleciły wykonanie 
ekspertyzy technicznej, która 
wykazała, że w budynku po-
chodzącym z 1957 r. będzie 
możliwa nadbudowa dodatko-
wego piętra. Przystąpiono więc 
do prac nad stworzeniem kon-
cepcji rozbudowy podstawówki 
w Adamowiźnie. Jeszcze w tym 
roku ma powstać fi nalny pro-
jekt, zaś w 2015 roku gmina 

Szkoła pójdzie do rozbudowy

przystąpiłaby do realizacji in-
westycji. 

Obecnie budynek ma 1,6 tys. 
mkw. powierzchni, a po rozbu-
dowie powiększy się o ponad 
500 metrów kwadratowych. Gro-
dziscy włodarze planują m.in. 
dobudowy pomieszczenia przy 
sali gimnastycznej oraz szatni, 
rozbudowę wejścia do szkoły. 

– W tym roku chcemy wyko-
nać dokumentację projektową, 

a w przyszłym zrealizować zada-
nie. Będzie to inwestycja trudna 
z logistycznego punktu widze-
nia ponieważ będziemy musieli 

ANNA 
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
chcieliby płacić mniej 
za odbiór śmieci. 
Posegregowanych, 
jak i zmieszanych. 
Problem w tym, że 
system się nie bilansuje.

D ziś pruszkowianie za od-
biór odpadów posegrego-
wanych płacą 12,50 zł od 

osoby. Za śmieci zmieszane już 
20 zł. Wielu mieszkańców uważa, 
że stawki są za wysokie. Tymcza-
sem zapowiadane przez władze 
miasta obniżki raczej nie zosta-
ną wprowadzone w takim kształ-
cie jak pierwotnie zakładano. 
System odbioru odpadów się 
bowiem nie bilansuje.

Rozwiązaniem problemu sta-
wek mogłaby być zmiana sposo-
bu ich naliczania. Taką propozycję 
na lutowej sesji rady miasta złożył 
radny Seweryn Fabijaniak (PO). 
– Chciałem przedstawić pewien 
pomysł. Proponuję rozważyć 
i sprawdzić czy jest on w ogóle 
możliwy. Chodzi o ewentualną 
zmianę przepisów związanych 
z naliczaniem opłat za odpady. 
Dzisiaj opłaty za śmieci wylicza-
ne są prostym iloczynem: stawka 
razy liczba osób zamieszkałych 
w gospodarstwie – mówił. – Pro-
ponuję, aby przemyśleć wpro-
wadzenie stawki degresywnej. 

Śmieci się nie... bilansują

To oznacza, że stawka ta mala-
łaby w miarę wzrostu liczy osób 
w gospodarstwie – dodał.

Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa podkreślał, że 
jest to rozważane. Jednak prze-
prowadzane analizy wykazują, 

funkcjonowania jednej części sys-
temu. Kłopot w tym, że w całości 
się on nie bilansuje. – Niestety, 
nasz system na dzień dzisiejszy 
się nie bilansuje. Koszty ponie-
sione w związku z obsługą tej go-
spodarki przekraczają 4 mln zł, 
natomiast przychody z tego ty-
tułu wynoszą 3,5 mln zł – wyja-
śniała Lidia Sadowska-Mucha, 
skarbnik miasta. – Byłabym bar-
dzo ostrożna w stawianiu spra-
wy w ten sposób, że na dzień 
dzisiejszy stać nas na to, by tę 
stawkę obniżyć, a tym bardziej 
byłabym ostrożna przy ferowaniu 
kwot tych stawek – dodała.

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie uważa, że stawki 
nie są przyczyną niezbilansowa-
nia systemu. – Wciąż prowadzimy 

kontrole deklaracji i szukamy 
osób, które ich nie złożyły. Wiele 
takich osób mieszka w zabudo-
wie wielorodzinnej. Może nie-
którzy będą to odbierać źle, ale 
trzeba przecież uszanować tych, 
którzy płacą. W lutym mieliśmy 
złożonych 52 tysiące deklaracji 
– mówi naczelnik. 

–  System na koniec roku fak-
tycznie się nie zbilansował. Na-
leżności według ilości osób 
wynosiły 4,2 mln zł. Wpłaty 
3,5 mln zł. Kłopot w tym, że wie-
lu mieszkańców nie wie, że opłaty 
za odbiór odpadów muszą uisz-
czać na specjalne konto, jednak 
nie dostaną do skrzynki rachun-
ków. Prowadziliśmy akcję infor-
macyjną wspólnie z Miejskim 
Zakładem Oczyszczania, ale pro-
blem wciąż jest duży – twierdzi 
Jakubczak-Garczyńska.    

Dyskusja na temat ewentualnego obniżenia stawek za odbiór odpadów
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Dyskusja na temat ewentualnego obniżenia stawek za odbiór odpadów

Budynek ma 
1,6 tys. mkw. 
powierzchni, 
a po rozbudowie 
powiększy się 
o ponad 500 metrów 
kwadratowych 

przeprowadzić rozbudowę szyb-
ko i bez zaburzania trybu pracy 
placówki. Rozbudowa jest po-
trzebna, ma wyjść naprzeciw po-
trzebom mieszkańców – mówi 
Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Podstawówka w Adamowiźnie 
ma bogatą historię, jako placów-
ka istnieje od 1919 roku, wówczas 
była to trójoddziałowa szkoła li-
cząca 39 uczniów.  (AF)
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tyle kosztuje obsługa 
systemu gospodarki 
odpadami

4 mln zł

że stawka za odbiór odpadów 
posegregowanych w wysokości 
12,50 zł idealnie pokryłaby koszty 

 Miasto wciąż prowadzi kontrolę deklaracji śmieciowych...



Budowa nowego skrzydła 
szkoły może ruszyć 
w przyszłym roku
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13 marca w Opaczy kobieta wpadła 
pod pociąg WKD. Maszynista prowa-
dzący skład mógł być nietrzeźwy. Gdy 
oddawaliśmy numer do druku poli-
cjanci czekali na wyniki badań. – Ko-
bieta chciała przejść przed stojącym 
na stacji pociągiem. Ten jednak już 
ruszył i ją potrącił. Poszkodowana 

została przewieziona do szpitala. Nie 
odniosła jednak poważniejszych ob-
rażeń – mówił kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – Jest 
wątpliwość co do stanu trzeźwości 
maszynisty. Pierwszy pomiar wyka-
zał, że może on być pod wpływem 

alkoholu. Mężczyzna został prze-
wieziony do komendy i przebadany 
stacjonarnym alkomatem. Pomia-
ry z kilku badań były różne, co ozna-
cza, że maszynista próbował nas 
oszukać. Ostateczny wynik uzyska-
my po przeprowadzeniu badania 
krwi – dodawała. (AS)

Maszynista prowadzący skład 
WKD był nietrzeźwy?

OPACZ

Piątek, 14 Marca 2014

ADAM 
FABISIEWICZ

PIASTÓW
Przyczyną pożaru dachu 
i poddasza budynku przy 
ul. Lwowskiej w Piastowie 
była nieostrożność 
dekarzy kładących 
papę na drewnianej 
konstrukcji obiektu. 

P rzypomnijmy: pożar wy-
buchł 26 lutego, ogień 
strawił dach oraz podda-

sze, był trudny do opanowania. 
Jeszcze przed przyjazdem stra-
żaków z domu ewakuowało się 
dziewięć osób. Zdaniem części 
obserwatorów, tuż przed wybu-
chem ognia na budynku pracowa-
li dekarze kładący papę. 

Chwilę po ugaszeniu pożaru 
strażacy przyznawali, że jedną 
z jego przyczyn mogła być wła-
śnie nieostrożność przy pracach 
dekarskich. – Z naszych oględzin 
wynika, że ogień mógł powstać 

Błąd dekarzy przyczyną ognia

podczas kładzenia papy. Usta-
lenie przyczyn pożaru jak zwy-
kle w takich przypadkach należy 
jednak do policji – mówił kpt. Ka-
rol Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. 

A co mówi policja? – Biegły 
sprawdza jeszcze pewne rzeczy, 
ale przekazane przez niego do 
tej pory wnioski nie pozostawiają 

wątpliwości co do przyczyn poża-
ru. Ogień powstał podczas prac 
dekarskich. Teraz dokumentacja 
tej sprawy wróci do prokuratury, 
która zdecyduje o postawieniu 
bądź nie zarzutów – powiedzia-
ła kom. Dorota Nowak, rzecznik  
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Jaki jest los mieszkańców bu-
dynku, w którym wybuchł pożar? 

Gdzie znaleźli dach na głową? 
Udało się im zapewnić tymcza-
sowe mieszkania. – Podpisali-
śmy z Piastowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową umowy najmu lo-
kali dla wszystkich pogorzelców 
na trzy miesiące. Koszty wynaj-
mu pokryjemy ze środków re-
zerwy kryzysowej w budżecie 
gminy – mówi Krzysztof Smo-
laga, wiceburmistrz Piastowa. 

– Docelowo mieszkańcy 
mają wrócić do budynku na 
Lwowskiej, gdy zostanie on wy-
remontowany. Na razie jednak 
nie potrafi ę powiedzieć, kiedy 
ogłosimy przetarg i wyłonimy 
wykonawcę zadania, ponieważ 
piastowski Zarząd Budynków 
Komunalnych chce odszko-
dowania od fi rmy, która wyko-
nywała prace na dachu. Zanim 
rozpoczniemy inwestycję, te 
procedury muszą się zakoń-
czyć. Mamy jednak nadzieję, 
że w ciągu trzech miesięcy bu-
dynek zostanie wyremontowa-
ny – dodaje Smolaga.    

Mieszkańcy budynku przy ul. Lwowskiej mają zapewniony dach nad głową  

 Ogień strawił dach oraz poddasze, był trudny do 
opanowania
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PRUSZKÓW
Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Ładach 
zbliża się wielkimi 
krokami. Władze Raszyna 
sfi nalizowały zakup 
działki potrzebnej 
do realizacji inwestycji.

Łady to dynamicznie rozwija-
jąca się miejscowość w gminie 
Raszyn. Przybywają tu nowi 
mieszkańcy, często są to ro-
dziny z dziećmi w wieku szkol-
nym. I tu pojawia się problem, 
bo podstawówka w Ładach pęka 
w szwach. Szkoła nie jest w sta-
nie pomieścić chętnych, choć 
dyrekcja i kadra pedagogiczna 
robią wiele, by dzieci kształci-
ły się w dogodnych warunkach.

Lekarstwem na problemy pla-
cówki ma być rozbudowa o dodat-
kowe skrzydło. Aby to umożliwić 
władze Raszyna musiały nabyć 
działkę obok terenu szkoły. Umo-
wa przedwstępna została podpi-
sana jeszcze w 2012 r. Udało się 
ją sfi nalizować na początku lu-
tego tego roku. Oznacza to, że 

rozbudowa szkoły jest coraz bliżej.  
Trwają prace związane z przygo-
towaniem dokumentacji projek-
towej. Powstaje ona w oparciu 
o koncepcję przygotowaną przez 
dyrektora i nauczycieli szkoły. 

Wiele wskazuje, że budowa 
nowego skrzydła szkoły ruszy 
w przyszłym roku. Liczą na to nie 
tylko nauczyciele, ale i uczniowie 

Działka została zakupiona,
skrzydło szkoły coraz bliżej

z rodzicami. Wszystko zależy od 
tego, jak będzie wyglądał budżet 
na przyszły rok. 

Co ma się znaleźć w nowym 
skrzydle szkoły? Sale lekcyj-
ne, pracownie specjalistyczne, 
świetlica, specjalnie wydzielo-
na część dla najmłodszych, sto-
łówka oraz sala widowiskowa. 
Rozbudowa zostanie też cześć 
sportowa szkoły, placówka zy-
ska salę gimnastyczną z niezbęd-
nym zapleczem.  (AS)
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NADARZYN
Od 1 marca linię autobusową Prusz-
ków-Nadarzyn miała obsługiwać (jak 
informowaliśmy w poprzednim wy-
daniu gazety) fi rma Usługi Trans-
portowe Przewóz Osób i Ładunków 
z Podkarpacia. Przewoźnik zrezy-
gnował jednak z podpisania umo-
wy, gdyż nie udało mu się na czas 

uzyskać wymaganych pozwoleń. Czy 
to oznacza, że pasażerowie zostali 
na lodzie? Nie. Linię obsługuje drugi 
oferent – PKS Grodzisk Mazowiecki. 
Gmina będzie musiała jednak wyło-
żyć więcej pieniędzy, ponieważ 
PKS za zrealizowanie oferty za-
żądał 202 tys. zł. PKS Grodzisk 

Linię autobusową obsługuje 
jednak PKS Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecki na trasie Pruszków 
– Nadarzyn obsługuje dziennie 11 
kursów. Autobusy cztery razy dzien-
nie kursują pomiędzy Nadarzynem 
i Walendowem, a dwa kursy odbywa-
ją się na odcinku Plac Poniatowskie-
go – Błońska. Ceny biletów bez zmian 
– normalny 2 zł, ulgowy 1 zł. (AS)

Piątek, 14 Marca 2014

REGION
Po zimowej przerwie 
na boiska wraca V liga. 
Sporo zmian zaszło 
w liderującym KS Raszyn 
i walczącym o utrzymanie 
LKS Chlebnia. Nie 
próżnowali działacze 
w Nadarzynie.

Runda wiosenna wystartuje 
w najbliższy weekend. Oczy 
kibiców zwrócone będą na 
Raszyn, gdzie miejscowy KS 
przewodzi rozgrywkom i od 
początku sezonu nie ukrywa 
aspiracji do awansu. 

KS pozyskał pięciu piłka-
rzy, najbardziej znanym z nich 
jest Maciej Demich, wychowa-
nek ŁKS Łódź, były zawodnik 
m.in. Dolcanu Ząbki. Ponadto 
w Raszynie zagrają Przemysław 
Bednarczyk (wcześniej Mazo-
via Rawa Mazowiecka), Eryk 
Pajor (Sarmata Warszawa), 
Piotr Marecki (Gwardia War-
szawa) i Filip Jaworski (Znicz 
II Pruszków). Trwają negocja-
cje z Jackiem Czachórem, by-
łym obrońcą Broni Radom. 
– Rozglądamy się jeszcze za 
napastnikiem – mówi Jacek 
Romaniuk, trener KS Raszyn, 
który wiosną będzie miał do 
dyspozycji kadrę liczącą bli-
sko… 30 zawodników. – Fak-
tycznie jest mobilizacja, ale nie 
może być inaczej skoro walczy-
my o pierwsze miejsce – doda-
je szkoleniowiec. Co ciekawe, 
zimą ekipa ze Sportowej stra-
ciła jedynie Kamila Sielińskie-
go, który wyjechał za granicę.

Więcej ubytków kadrowych 
zanotował GLKS Nadarzyn. 
W szeregach „żółto-niebie-
skich” nie zagrają już Maciej 
Pawlicki, Paweł Mogielski 
i Piotr Michalik, którzy zde-
cydowali się przenieść do 
Perły Złotokłos. – Chcemy 
przede wszystkim zbudować 
silny zespół na przyszły sezon 

– nie ukrywa Maciej Witkow-
ski, trener drużyny. Klubowi 
udało się zakontraktować Ad-
riana Zabłockiego ze Znicza 
Pruszków oraz Gruzina Lau-
renta Gagułę (na zdjęciu), który 
do Nadarzyna wraca po kilku-
miesięcznej przerwie. Niewy-
kluczone, że drużynę wzmocni 
też obrońca Polonii Warszawa 
Maciej Joczys.

Sporo działo się w Chlebni. 
Już w trakcie sezonu z dru-
żyny odeszli Sebastian Kuć 
i Piotr Samociuk, a po zakoń-
czeniu pierwszej rundy w ich 
ślady poszedł Maciej Sojczyń-
ski. Klub pozyskał siedmiu pił-
karzy, z których prawie połowa, 
to zawodnicy stołecznego Okę-
cia: Kamil Świtalski, Tomasz 
Kulesza, Grzegorz Dryka. Do 
zespołu dołączyli też Łukasz 
Kakietek (Mszczonowianka), 
Michał Michałowski (Pogoń 
II Grodzisk) i dwójka junio-
rów Pogoni – Daniel Pacior-
kowski oraz Bartek Danieluk. 
– Teraz wszystko w nogach za-
wodników. Walczymy o życie 
– mówi Rafał Smalec, szkole-
niowiec Chlebnii, która aby za-
chować ligowy byt musi według 
szacunków trenera wygrać 3/4 
meczów na wiosnę.

Z degradacją chyba pogodzili 
się w Piastowie. Miejscowy Piast 
nie pozyskał żadnego zawodni-
ka. – Sytuacja nie jest wesoła, 
ale nie załamujemy rąk. Będzie-
my ogrywać młodzież, tak aby 
w przyszłym sezonie z powodze-
niem walczyć o promocję – mó-
wi trener  Marek Szczęk. Z kolei 
w Milanówku działacze nego-
cjują warunki umów z trzema 
nowymi zawodnikami. Nazwisk 
nie podają. – Mowa o dwóch po-
mocnikach i napastniku – mó-
wi jedynie Roman Straszyński, 
prezes Milanu. – Najważniejsze, 
że żaden z piłkarzy nie odszedł 
z zespołu i to jest powiew opty-
mizmu – dodaje.  (MAP)

Piątoligowcy wznawiają 
rozgrywki piłkarskie
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GRODZISK MAZOWIECKI 
– Ten projekt ma nie tylko 
wciągnąć mieszkańców 
w życie miasta, ale 
pokazać, że mają wpływ na 
podejmowane decyzje 
– tak burmistrz Grodziska 
komentuje pomysł 
wprowadzenia budżetu 
obywatelskiego.

O statnio coraz więcej 
samorządów w kraju 
decyduje się na tego 

typu przedsięwzięcie. Budżet 
obywatelski – znany również 
jako budżet partycypacyjny – 
nie wymaga szeregu regulacji 
prawnych, skomplikowanych 
przepisów czy dodatkowych pie-
niędzy. Liczą się głównie chęci.

Do grona miast, które wpro-
wadzają budżet obywatelski 
dołącza Grodzisk Mazowiecki. 

Mieszkańcy porządzą budżetem

– Przyszedł odpowiedni moment, 
aby dać mieszkańcom szanse na 
podejmowanie decyzji w zakre-
sie inwestycji – mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Gro-
dzisk uporał się z wieloma spra-
wami, jak chociażby kanalizacja, 
oświata. Powstanie hala sporto-
wa, ośrodek kultury tętni życiem. 
Chcemy, aby teraz mieszkańcy 
powiedzieli nam o potrzebach 
związanych chociażby z estety-
ką miasta – dodaje.

Wprowadzenie budżetu oby-
watelskiego to również zasługa 
dobrze spisującego się fundu-
szu sołeckiego, który od pięciu 
lat funkcjonuje w Grodzisku. – 
Widać w nim wyraźnie, jak lo-
kalna społeczność angażuje się 
w życie swoich miejscowości. 
Cieszy się z podejmowanych 
decyzji, ma kreatywne pomysły 
i dba o projekt, który sam wy-
bierze – podkreśla burmistrz.
Kiedy więc budżet ruszy w sa-

mym Grodzisku? W drugiej po-
łowie marca odbędą się pierwsze 
konsultacje władz z mieszkań-
cami. – Zdecydowaliśmy, że 
podzielimy miasto na osiedla. 
Wysokość budżetu przypada-
jącego na każde z nich będzie 
adekwatna do liczby mieszkań-
ców. Przewidzieliśmy 20 zło-
tych na każdego zameldowa
nego mieszkańca – mówi o ku-
lisach projektu burmistrz Be-
nedykciński. Tym samym już 
teraz wiadomo, że największy 
budżetem będą mogli pochwa-
lić się mieszkańcy os. Koper-
nik. Do dyspozycji dostaną 
160 tys. zł. Łącznie Grodzisk po-
dzielony został na sześć osiedli. 

– Jestem przekonany, że po-
mysł chwyci i już teraz będę 
namawiał radnych, aby w przy-
szłorocznym budżecie miasta 
zapisali na ten cel jeszcze więcej 
środków. Myślę nawet o 40 zło-
tych na mieszkańca – twierdzi 
Grzegorz Benedykciński. 

Grodzisk Mazowiecki dołącza do grona miast, które wprowadzają budżet obywatelski

 Przewidziano 20 zł na każdego zameldowanego 
mieszkańca
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Nie zawiodły oczekiwań

GRODZISK MAZOWIECKI
Sukcesem organizacyjnym 
i sportowym zakończył 
się rozegrany w Grodzisku 
ogólnopolski halowy 
turniej piłki nożnej 
dziewcząt Mazovia Cup.

W zmaganiach rozegranych 
w hali przy ul. Westfala wzięło 
udział trzynaście drużyn podzie-
lonych na dwie kategorie wieko-
we. Jako pierwsze do rywalizacji 
przystąpiły dziewczęta z roczni-
ka 1999 i młodsze. W fi nale Ząb-
kovia Ząbki pokonała pierwszy 
zespół Mazovii 1:0, a w spotka-
niu o 3. miejsce drugi skład ze-
społu z Ząbek wygrał po rzutach 
karnych z Mazovią II 3:1. Tytuł 
najlepszej zawodniczki przyzna-
no Justynie Cynowskiej, którą na 
początku marca powołano do ka-
dry województwa U-16.

W rywalizacji rocznika 2001 
i młodsze Mazovia okaza-
ła się bezkonkurencyjna. Ze-
spół w składzie: Wiktoria Kulis, 
Magda Kuch, Natalia Świercz, 
Wiktoria Malinowska, Kinga 
Domańska i Eliza Kolarczyk 
w czterech rozegranych meczach 
zanotował trzy zwycięstwa i re-
mis. Gospodynie na podium wy-
przedziły Ząbkowię I i Czwórkę 
Radom. Za najlepszą piłkarkę 
uznano Elizę Kolarczyk. – Część 
tych zawodniczek trenuje ze star-
szą grupą i to spowodowało, że 
zdecydowanie przewyższaliśmy 
poziomem rywalki – podsumował 
występ „młodej” Mazovii trener 
Sławomir Domański.

Puchary i medale wręczali bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Bene-
dykciński oraz Marek Wieżbicki, 
starosta powiatu.  (MAP)

Brąz dla Czerwonego Smoka
BRWINÓW
Zawodnik UKS-u 
Czerwone Smoki 
Brwinów Janek Rec 
zdobył brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Ju-jitsu.

Zawody odbyły się 8 marca 
w Katowicach, uczestniczyło 
w nich ponad dwustu zawod-
ników. Rywalizacja w ju-jit-
su sportowym odbywa się 
w trzech systemach: Fighting 
– walka, Duo System – rywa-
lizacja par w demonstrowaniu 
technik obronnych oraz Newa-
za – walka w parterze. Janek Rec 
zajął trzecie miejsce w katego-
rii Fighting +81 kg oraz piąte 
w technice Newaza.

– To doskonały wynik biorąc 
pod uwagę, że Janek był najmłod-
szym startującym w swojej wadze. 

Stoczył siedem ciężkich pojedyn-
ków. W tej kategorii pozostanie 
jeszcze dwa lata, a jego obecni 
przeciwnicy już niedługo będą 
startować w wyższej – powie-
dział Andrzej Pilipczuk, trener 
pracujący na co dzień z zawod-
nikami Czerwonych Smoków.

Klub powstał kilka lat temu 
jako Towarzystwo Sportowe 
mające umożliwić dzieciom 
efektywne i zdrowe spożyt-
kowanie nadmiaru energii, 
podniesienie sprawności fi-
zycznej i intelektualnej, na-
ukę i propagowanie zdrowego 
stylu życia i odżywiania. Dziś 
UKS z powodzeniem rozwija 
sekcje sportów walki czy piłki 
nożnej w różnych kategoriach 
wiekowych. Wynik Janka Reca 
(na zdjęciu trzeci z lewej) po-
twierdza, że klub zmierza we
właściwym kierunku.  (AF)
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Rekrutacja do przedszkoli 
w gminie Brwinów

Od 11 marca do 1 kwiet-
nia 2014 r. wszystkie 
przedszkola z tere-

nu gminy Brwinów przyjmu-
ją zapisy dzieci urodzonych od 
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2011 r., a oddziały przedszkol-
ne przy szkołach podstawowych 
– zapisy dzieci urodzonych od 1 
lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 
r. Roczne przygotowanie przed-
szkolne dla dzieci w wieku 5 lat jest 
obowiązkowe, a rodzice decydują, 
czy zgłosić dziecko do przedszko-
la czy do oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej. Do 

przedszkoli publicznych/oddzia-
łów przedszkolnych będą przyj-
mowane w pierwszej kolejności 
dzieci zamieszkałe na terenie gmi-
ny Brwinów.

Postępowanie rekrutacyjne 
w gminie Brwinów będzie obejmo-
wało dwa etapy. Jeżeli liczba kan-
dydatów zamieszkałych na terenie 
gminy przekroczy liczbę wolnych 
miejsc w przedszkolu, będzie bra-
ne pod uwagę łącznie 7 kryteriów, 
które określił ustawodawca. Są to: 
wielodzietność rodziny kandyda-
ta;  niepełnosprawność kandyda-
ta; niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata; niepeł-
nosprawność obojga rodziców 
kandydata; niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata; samotne 
wychowywanie kandydata w ro-
dzinie; objęcie kandydata pie-
czą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przy-
najmniej jednego z ww. kryteriów, 
powoduje przyjęcie dziecka do wy-
branego przedszkola. W drugim 
etapie rekrutacji pod uwagę bra-
ne są dodatkowe kryteria: dziec-
ko obojga rodziców lub prawnych 
opiekunów pracujących zawodo-
wo; dziecko, którego rodzeństwo 

kontynuować będzie edukację 
przedszkolną w tym przedszko-
lu; dziecko rodziców rozliczają-
cych podatek dochodowy od osób 
fi zycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie; liczba zdekla-
rowanych godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu powyżej 5 godzin 
podstawy programowej.

Rodzice będą mogli wskazać 
we wniosku trzy obecnie funk-
cjonujące przedszkola, w kolej-
ności od najbardziej do najmniej 
preferowanego. Wypełniony 
i podpisany wniosek należy zło-
żyć w przedszkolu pierwszego 

wyboru.  Nabór nie dotyczy po-
wstającego przedszkola przy ul. 
Piłsudskiego 19 w Brwinowie. 
Ma ono zostać uruchomione 
w IV kwartale 2014 r. Rodzice 
dzieci, które nie dostaną się do 
przedszkoli w obecnym naborze 
z powodu braku miejsc, zostaną 
powiadomieni listownie o rekru-
tacji do nowej placówki .

Wzór wniosku o przyjęcie 
dziecka do publicznego przed-
szkola czy oddziału przedszkol-
nego m.in. na stronach interneto-
wych przedszkoli i Urzędu Gmi-
ny Brwinów. (PR)

Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów. 
W tym roku zaczęły obowiązywać wprowadzone przez rząd nowe zasady. 

W gminie Brwinów nie będzie 
podwyżek opłat za wodę i ścieki. 
Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
jest spółką gminną i nie działa z na-
stawieniem na zysk – obecne staw-
ki obowiązują już od lipca 2012 r. 

Uchwałę dotyczącą przedłużenia 
czasu obowiązywania dotychcza-
sowej taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków podjęła Rada Miejska 
na sesji 5 marca 2014 r. Dotych-
czasowe stawki będą obowią-

zywać do 31 marca 2015 roku.
Gmina Brwinów dopłaca ze swoje-
go budżetu do wody dostarczanej 
i odprowadzonych ścieków z go-
spodarstw domowych, wspólnot, 
spółdzielni mieszkaniowych, jed-
nostek budżetowych. W roku 2013 

był to koszt ok. 715 tys. zł. Dzię-
ki temu można utrzymać dotych-
czasowe ceny: 3,35 zł brutto za m2 
wody i 6,70 zł brutto za m2 odpro-
wadzonych ścieków. Bez dopłat 
za wodę i ścieki zapłacą pozostali 
odbiorcy (podmioty gospodarcze, 

przedsiębiorstwa) – odpowied-
nio 3,37 zł netto za m2 wody 
i 8,17 zł netto za m2 odprowa-
dzonych ścieków, a także odbior-
cy rozliczający zużycie wody na 
podstawie podlicznika – 3,64 zł 
brutto za m2 wody. (PR)

Woda i ścieki bez podwyżek

Uwaga na 
oszustów
Do Urzędu Gminy Brwinów 
dotarły sygnały o tym, że na 
terenie gminy Brwinów po-
jawiły się osoby podające się 
za „poborców podatków” 
lub „ankieterów”.

Oszuści najprawdopodob-
niej chcieli wykorzystać czas 
roznoszenia decyzji podatko-
wych. Pracownicy Urzędu 
Gminy doręczali je bezpo-
średnio do domów mieszkań-
ców, ale nie pobierali przy tym 
żadnych opłat i nie przyjmo-
wali gotówki.

W przypadku pojawiają-
cych się także „fałszywych 
ankieterów” – wprowadza-
ją oni mieszkańców w błąd, 
mówiąc, że prowadzą badania 
opinii publicznej na zlecenie 
Urzędu Gminy Brwinów. 
Dopiero 22 i 29 marca mo-
gą zapukać do Państwa do-
mów studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego Instytutu 
Geografii i Studiów Regio-
nalnych. Poproszą o wypeł-
nienie ankiety, którą Państwu 
przekażą i po którą zgłoszą 
się w ustalonym czasie jesz-
cze tego samego dnia. Tę ak-
cję finansuje Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Sąsiedztwo”. (PR)

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Budowa tunelu na ul. Bałtyckiej 
wkrótce się rozpocznie

W związku z inwestycją przejazd zo-
stanie zamknięty w drugiej poło-
wie marca. 

Jako pierwsza zostanie wykonana prze-
budowa instalacji gazowych i kanalizacyj-
nych kolidujących z trasą przyszłego tunelu. 
Następnie rozpoczną się prace w ciągu ulicy 
Bałtyckiej związane z budową tunelu drogo-
wego, jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 
oświetlenia oraz całej infrastruktury. 

W trakcie budowy tunelu komunikacja ko-
lejowa zostanie zachowana, chociaż pasa-
żerowie powinni liczyć się z utrudnieniami. 
Docelowo zostaną zlikwidowane skrzyżowa-
nia ulicy Bałtyckiej z ulicami Żytnią oraz Na-
rutowicza. Ulice te będą ślepo zakończone 
dla ruchu kołowego, natomiast połączenie 
chodnikowe dla pieszych zostanie zachowane. 
Tunel o wysokości 2,5 m będzie przeznaczo-
ny dla samochodów osobowych oraz niskich 
samochodów dostawczych, co ograniczy ruch 
samochodów ciężarowych na tym terenie.

W związku z zamknięciem przejazdu 
rekomendowane są objazdy przez wiadukt 

w ulicy Okulickiego oraz przez przejazd ko-
lejowy w Kozerkach.

Obecnie trwają prace związane z budową 
przejścia podziemnego dla pieszych na terenie 
stacji kolejowej. Przejście podziemne będzie 
dostosowane do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach i połączy ulice 1 Maja i Towa-
rową. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych od 
strony ulicy Towarowej i na peronach zostaną 

zamontowane windy, a od strony ulicy 1 Maja 
będzie zbudowany podjazd. 

W zakres prac na grodziskim dworcu wcho-
dzi przebudowa układu torów i rozjazdów 
(umożliwiających zatrzymywanie się pociągów 
dalekobieżnych) oraz budowa sieci trakcyj-
nej i systemu sterowania ruchem kolejowym.

Joanna Snarska, 
Wydział Promocji

W związku z modernizacją linii kolejowej na trasie Warszawa – Łódź, w Grodzisku Mazo-
wieckim ruszyła budowa przejścia podziemnego na terenie dworca kolejowego. Wkrótce 
rozpoczną się także prace związane z budową tunelu w miejscu przejazdu kolejowego na 
ulicy Bałtyckiej. 

W marcu urząd rozpoczął 
akcję, w której urzędnicy 
chcą wyjść naprzeciw miesz-
kańcom i maksymalnie uła-
twić wszelkie formalności 
związane z zameldowaniem 
i wymianą dowodu.

Każdy, kto nie ma czasu na wizytę 
w urzędzie, będzie mógł umówić 
się z urzędnikiem w dogodnym 
dla niego terminie i miejscu  
(np. w swoim domu, najbliższej 
szkole, czy świetlicy). Upoważ-
niony urzędnik pomoże wypeł-
nić i odbierze podpisane w jego 
obecności formularze. 

Warto pamiętać, że obecnie 
nie ma już obowiązku wymel-
dowywania się z poprzedniego 
miejsca zamieszkania – urząd 
zrobi to za mieszkańców w mo-
mencie zameldowania. 

Osoby, które zameldują się 
w ten sposób do końca kwiet-
nia, otrzymają w prezencie 
pakiet gadżetów gminnych.

W kwestii wymiany dowodu 
zostanie uruchomiona możli-
wość zapisywania się na kon-
kretny termin i godzinę, aby 
uniknąć stania w kolejkach. 

Ponadto godziny pracy sta-
nowisk dowodowych zostaną 
dostosowane do potrzeb inte-
resantów. Dotyczy to osób, któ-
re skorzystają z organizowanej 
przez urząd akcji i zameldują 
się do końca kwietnia.

Meldunek i wymiana 
dowodu nic nie kosztują!

Wszelkie informacje pod nume-
rem tel: 22 463 46 00 lub e-mail: 
meldunek@grodzisk.pl

Monika Kwiczak, 
Wydział Wspierania

Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Innowacji

Gmina zachęca 
do meldowania się 
i rozliczania podatków
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Budokrusz zatrudni pracowników 
fi zycznych do przyuczenia 
przy produkcji prefabrykatów 
betonowych, miejsce pracy Odrano 
Wola k/Grodziska Mazowieckiego, 
tel. 519-063-376

 ► Budokrusz zatrudni kierowców 
HDS z uprawnieniami, miejsce 
pracy Odrano Wola k/Grodziska 
Mazowieckiego, tel. 519-063-376

 ► Drukarnia w Pruszkowie zatrudni 
krajacza i operatora taśmowca. 
602 32 07 47 

 ► Operator Koparkoładowarki 22 498-12-13

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow pages 
z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres:  
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Szwalnia Grodzisk Maz.zatrudni 
krawcową, szwaczkę, Stała praca 
601213415 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy 
stopień znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802  

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! 
Zajmę się dzieckiem lub 
osobą starszą, podejmę pracę 
biurową lub sprzątanie, 
505 421 176 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą 
lub osobą niepełnosprawną 
ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków, 
22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu 
lub własnej aranżacji 9/10 piętro , 
os. Staszica tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 
50-140 m2, ceny od 4499 zł, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, 
cena 138.000 zł,  604 402 004 

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, Grodzisk 
Mazowiecki. 733-26-26-26  

 ► Dom 220 mkw, Pruszków, 
516 693 777, 580 tys. 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś , 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, tanio 
733 262 626 

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 
733 262 626 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie BEZCZYNSZOWE  
(okazja), Pruszków ul. Brzezińskiego 
61m, 2 pok i  kuchnia oddzielna z oknem,
165 000.- Własność hipoteczna wraz 
z gruntem stan po remoncie. 
600 214 802 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem.
 Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony, oświetlony. 
Przy ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł
TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Garaże wynajmę. Pruszków 
ul. Dębowa róg Akacjowej. Zapisy. 
Dostępne jeszcze 12 szt. z 25, 230 zł. 
Strzeżone 24h. 600 214 802 

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609-218-062 

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal 
użytkowy 30m2, I p., 1200zł + prąd, 
604 402 004 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000m2, Nadarzyn, 696 023 878 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, dwa pokoje, 
łazienka, miejsce parkingowe na 
2 samochody. Tanio. Pruszków/Bąki. 
600 214 802  

Nieruchomości – wynajmę

Poszukuję do wynajęcia 
M-2/kawalerki w Milanówku. 
Tel. 513 313 416 

Nauka

 ► Nauka gry na gitarze oraz nauka 
j. rosyjskiego. Możliwość dojazdu. 
796 790 673 

 ► Opieka dzieci wiek przedszkolnym 
600 714 376

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów 
od 1998r. – 2013r. Gotówka. 
Uczciwie. 608 174 892 

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel.: 22 723 46 66, 
501 139 173 

 ► Poloneza, Nexie. 668-171-639 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, 
karczowanie, pielęgnacja, 512 380 
109, 22 758 16 65 

 ► Dźwigi usługi 501-299-778

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Glazura, łazienka, remonty, hydraulika, 
506-622-139 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne 
– montaż, POMIARY, naprawa, 
konserwacja. Solidnie, szybko i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie mieszkań, sprawnie 
i czysto 660583543 

 ► Odszkodowania powypadkowe. 
Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, 
zadzwoń.Rozpoznanie twojej sprawy 
jest bezpłatne. Tel. 606 894 200. 
Konsultacje w zakresie profi laktyki 
prozdrowotnej . Tel. 664 91 55 35  

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

4,50 zł 
wszycie taśmy do firanki lub zasłony

2,60 zł 
obszywanie boków firan , zasłon

*Cena nie obejmuje użytych materiałów takich jak:  
taśma do firanki lub zasłony itd. 

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17
Tel.  22 246-30-85

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

USŁUGI KSIĘGOWE
Katarzyna Wiśniewska

certyfikat księgowy  
Nr 64054/201

 
PEŁEN ZAKRES

• Księgi Handlowe • Książki Przychodów 
i Rozchodów • Ryczałt • Vat • Zus • Pit

 
05-800 Pruszków, ul. Apteczna 6
tel. (22) 728-01-04, 502-114-120

kwisniewska@wp.pl

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. Kontakt: 509 443 977, 
509 443 877, www.gdstudio.pl, 
marcin@gdstudio.pl, 
michal@gdstudio.pl 

 ► Remonty, 535 872 455 

 ► Usługi remontowo-wykończeniowe, 
786 166 681 

Studnie, 694 869 194 

 ► USŁUGI BUDOWLANE 
– stany surowe, wykończenia, 
remonty, duże doświadczenie, 
referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, 
doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Wypłat (przy użyciu karty), 

Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI
i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

Express serwis:
komputery,  

laptopy, anteny
Pisemna gwarancja

Naprawy w 24h
Dojazd do klienta
tel: 731-720-294

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Reklama

BOCIAN POŻYCZKI  
DZIAŁA W MAZOWIECKIM!

Zapewniamy dodatkową pracę w ciekawym, dynamicznym zespo-
le, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie.
Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bociana!

ZADANIA:              
• udzielanie pożyczek w domu Klienta
• ustalanie planu spłat
• utrzymanie stałych kontaktów z Klientami

WYMAGANIA:
• komunikatywność,
• zdolność nawiązywania kontaktów,
• zaangażowanie,
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: 
przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w temacie napisz mazowieckie

Tel. 515 065 400
Prosimy o umieszczenie na dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 poz. 883)”.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych  
tablicach ogłoszeń oraz  

na stronach internetowych 
urzędu został zamieszczony 

wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania 

w najem.

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV i list motywacyjny prosimy wysłać na adres milena.skoczylas@wprmedia.pl

Specjalistę ds. sprzedaży
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: doświadczenie w sprzedaży
powierzchni reklamowej w branży wydawniczej

lub branży yellow pages
Mile widziana własna baza klientów.

SPRZEDAM 
KONTENER 
BUDOWLANY
W DOBRYM STANIE 

CENA 4000 zł. 

Tel. 506-440-197

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 

Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

Mieszkanie 56 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 56 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

3500 PLN netto /mc

Poszukujemy dla naszych klientów 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy. Zadzwoń: 733 26 26 26

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 
 

SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

 
 

 

 
 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

nowa agencja nieruchomości

Apartamenty
50-160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 

370 000 PLN 

                               Ładna działka 1007 mkw. 
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji, bogata infrastruktura.

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.


