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PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI 
Powiat zachodni 
z jednej strony Warszawy 
i powiat wschodni 
z drugiej – taki pomysł 
podziału województwa 
mazowieckiego rozważa 
zgłosić Grzegorz 
Benedykciński,
burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. 

P owiat zachodni obejmował-
by Pruszków, Grodzisk, Oża-
rów Mazowiecki i Piaseczno, 

a powiat wschodni Legionowo, Wo-
łomin, Otwock, Mińsk Mazowiecki. 
– Rozwiązałoby to szereg proble-
mów. Począwszy od biurokracji przez 

inwestycje, na kwestii komunikacyj-
nej skończywszy – mówi Benedyk-
ciński. Póki co podziału na mapie 
administracyjnej Mazowsza ofi-
cjalnie jeszcze żadnym władzom nie 
przedstawił, bo… – Wymaga on prze-
dyskutowania. Najlepiej na forum 
publicznym i z udziałem mieszkań-
ców – podkreśla burmistrz Grodziska.   

Nietrudno się domyśleć, że naj-
większymi oponentami propono-
wanego podziału będą starostowie 
poszczególnych powiatów. – Dzi-
siaj te powiaty nie są żadnym part-
nerem ani dla marszałka, ani dla 
Warszawy. Powiaty są biedne. Ja-
ki jest więc sens utrzymywania tak 
słabych struktur i ponoszenia przy 
tym tak olbrzymich kosztów? – do-
pytuje Benedykciński.
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Karolina Górna to pogodna dziew-
czynka, dzielnie znosi chorobę. 
W sierpniu ubiegłego roku wykryto 
u niej ciężką białaczkę limfoblastycz-
ną. W pomoc Karolinie zaangażował 
się pruszkowski Klub HDK–PCK im. 
gen. Józefa Hallera. Wspólnie z Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Warszawie 
15 marca zorganizowały zbiórkę krwi. 
Łącznie udało się zebrać 9 litrów 
„płynu życia”. Kolejna zbiórka krwi 
dla Karoliny odbędzie się 15 kwiet-
nia w pruszkowskim Liceum Ogól-
nokształcącym im. Tomasza Zana 
przy ul. Daszyńskiego 6. Akcja potrwa 

15 kwietnia odbędzie się 
zbiórka krwi dla Karoliny

w godz. 8.30 – 13.00. W każdy wtorek 
krew można tez oddawać w Szpitalu 
Zachodnim w Grodzisku Mazowiec-
kim (w godz. 9.30 – 12.30). Aby pomóc 
dziewczynce wystarczy w punkcie 
poboru krwi podać: Karolina Górna
 – Publiczny Dziecięcy Szpital w War-
szawie ul. Litewska. (AF)

Reklama

tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 80 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m22
- 3 pokoje 80m2
- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m2
- 3 pokoje 80m 4300 zł /m4300 zł /m22
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- 3 pokoje 83m 4800 zł /m4800 zł /m22
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4800 zł /m

- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m22
- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m 3750 zł /m3750 zł /m3750 zł /m22

3750 zł /m2
3750 zł /m3750 zł /m2
3750 zł /m
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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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KM naprawią 
partię pociągów 
REGION
Koleje Mazowieckie 
podpisały umowę na 
naprawę i modernizację 
27 składów serii EN57.

Modernizowane składy będą 
m.in. dostosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych. Zostaną 
też zainstalowane urządze-
nia do udostępniania bezprze-
wodowego internetu (WiFi) 
oraz klimatyzacji.

Chętnych na kontrakt było 
dwóch – nowosądecki Newag 
i ZNTK z Mińska Mazowiec-
kiego. Pierwsza z fi rm zaofe-
rowała 211,8 mln zł, druga 
– 210,2 mln zł. Zwyciężyła 
tańsza oferta. Kontrakt za-
warto w obecności władz 
województwa mazowieckie-
go, właściciela spółki KM, 
a także przedstawicieli Grupy 
Kapitałowej PESA, do której 
należy ZNTK Mińsk Mazo-
wiecki. – Koleje Mazowiec-
kie to spółka unikalna w skali 
kraju. Celem dzisiejszej umo-
wy jest podniesienie parame-
trów technicznych pojazdów 
oraz bezpieczeństwa podróż-
nych, aby modernizowany ta-
bor mógł służyć jeszcze przez 
kilkanaście lat. Ten kontrakt 
jest bardzo ważny także ze 
względu na fakt, że zamó-
wienie będzie wykonane na 
terenie województwa mazo-
wieckiego – mówił marszałek 
Adam Struzik.

Zmodernizowane składy po-
winny być gotowe do 30 listo-
pada przyszłego roku.  (DP)

Bezpłatne porady lekarzy 
GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad 
lekarzy specjalistów 
m.in. w zakresie 
psychologii, psychiatrii 
i neurologii. 
 
Miejsce i termin: sobota 29 marca, 
godz. 11.00–15.00, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna przy 
ul. Bałtyckiej 30. Z psychologami 
będzie można porozmawiać na te-
mat depresji, uzależnień, zaburzeń 
osobowości u dorosłych i dzieci. 
Grodziszczanie zasięgną też opinii 
psychoterapeutów różnych spe-
cjalności – integracja sensoryczna, 

terapia uzależnień i psychoterapia 
ogólna. Wskazówkami służyć bę-
dą  również psychiatra i neurolog. 

W gronie specjalistów znajdzie 
się… prawnik. Udzieli porad z za-
kresu prawa rodzinnego i opiekuń-
czego. Nie zabraknie konsultacji 
społecznych i informacji o pra-
wach osób niepełnosprawnych 
z powiatu grodziskiego.  (AF)

Według pomysłu Grzegorza Be-
nedykcińskiego „nowy” powiat 
zachodni tworzyłyby cztery 
obecne starostwa – w Ożaro-
wie Mazowieckim, Piasecznie, 
Pruszkowie i Grodzisku Mazo-
wieckim. Siedzibą władz mógł-
by zostać Pruszków, który jest 
nie tylko największym miastem 
z całej czwórki, ale położony był-
by centralnie na mapie powiatu. 

Co więc stałoby się z pozostały-
mi starostwami? – W ich budyn-
kach funkcjonowałyby delegatury. 
Oczywiście mieszkańcy mogliby 
tam załatwiać szereg formalności 
bez konieczności przyjeżdżania 
do starostwa, ale najważniejszą 
kwestią byłoby pomniejszenie 
struktury organizacyjnej urzędu 
– podkreśla Grzegorz Benedyk-
ciński. I dodaje, że zamiast obec-
nie funkcjonujących czterech 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 zarządów powiatów byłby je-
den. Podobnej redukcji uległa-
by liczba rad. – Pozwoliłby to 
oszczędzić niemałe pieniądze 
– zauważa burmistrz Grodziska.

A skromne środki fi nansowe 
w kasach starostw to obecnie 
największy problem powiatów. 
– W trakcie ich tworzenia okaza-
ło się, że nie dostały one należytej 

podobnie jak większość innych 
powiatów, do podpisywania po-
rozumień z gminami. Czyli krótko 
mówiąc: zabiera od nich pieniądze. 
Co więc taki starosta może zro-
bić sam? Nic…– mówi Grzegorz 
Benedykciński. Jego zdaniem 
w podobnym położeniu znajdują 
się również poszczególne rady po-
wiatów, które większość pieniędzy 

jakimi dysponują to środki „zna-
czone” i muszą pójść na konkret-
ny cel. Często bywa, że zupełnie 
inny, niż faktyczne potrzeby po-
wiatu. – Utrzymywanie małych 
powiatów jest dramatyczne – uwa-
ża burmistrz Grodziska. I dlatego 
proponuje: –  Stwórzmy dwa silne 
powiaty, które byłyby partnerem 
dla Warszawy. Ale nie tylko part-

nerstwo ze stolicą byłoby najwięk-
szym plusem takiego rozwiązania. 
– Jeśli powiat miałby 400 tys. 
mieszkańców, to sądzę, iż stać by-
łoby go na modernizację i robie-
nie dróg powiatowych. W końcu 
rozwiązana byłaby kwestia układu 
komunikacyjnego. Łatwiej było-
by również samorządowi przycią-
gnąć inwestorów, a zmniejszenie 
biurokracji wyszłoby z korzyścią 
dla samych mieszkańców, którzy 
już teraz „giną” w gąszczu prze-
pisów – wylicza Benedykciński. 

Choć pomysł burmistrza Gro-
dziska dla wielu może wydawać 
się szalony, to jednak nie brak 
sygnałów, że funkcjonowanie 
powiatów w takim kształcie, jak 
obecnie – mija się z celem. Dla-
tego zanim ofi cjalnie pomysł ten 
zostanie przedstawiony choć-
by marszałkowi województwa, 
Grzegorzowi Benedykcińskie-
mu zależy na zainicjowaniu pub-
licznej debaty na ten temat. 
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 – Stwórzmy dwa silne powiaty, które byłyby partnerem 
dla Warszawy – proponuje burmistrz Benedyciński

sumy pieniędzy. Przykładem mo-
że być choćby powiat grodziski, 
który po zapłaceniu „janosikowe-
go” ma na inwestycje 500 tys. zł.
I tak naprawdę zmuszony jest, 

Burmistrzowi Grodziska 
zależy na zainicjowaniu 
publicznej debaty 
na temat stworzenia 
dwóch powiatów

FOTOMIGAWKA
 Zderzenie wyglądało groź-

nie. 25 marca na ul. Powstańców 
w Pruszkowie doszło do wypad-
ku z udziałem dwóch osobó-
wek. Poinformował nas o tym 
czytelnik Radek. Nadesłał też 
zdjęcie. O szczegóły zapytali-
śmy policjantów. – Otrzyma-
liśmy zgłoszenie o zderzeniu 
nissana z toyotą. Na miejsce 
udali się funkcjonariusze wy-
działu ruchu drogowego. Z ich 
ustaleń wynika, że kierują-
ca nissanem nie dostosowa-
ła prędkości, nie zachowała 
ostrożności i uderzyła w toyotę. 
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, 
dlatego kwalifi kujemy je ja-
ko kolizję – mówił asp. Robert 
Opas z biura prasowego Ko-
mendy Stołecznej Policji.  (AF) 
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Zrób zakupy za min. 1000 zł, a otrzymasz 
wiertarkowkrętarkę za 1 grosz!

Tylko od 27 do 30 marca 2014 r.

Za zakupy za minimum 1000 zł  wiertarkowkrętarka f irmy BLACK & DECKER  za 1 grosz. 
Promocja trwa od 27 do 30 marca 2014 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Promocja nie dotyczy sklepu internetowego. Szczegółowy regulamin promocji dostępny 
w Informacji głównej w markecie oraz na praktiker.pl

ZA GROSZ!

Dla zaradnych

Warszawa – Janki
pl. Szwedzki 4

tel. 22 73 57 700   
pon.–sob. 8.00–21.00, niedz. 9.00–20.00

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Kancelaria Adwokacka
Adwokat 

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

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY | WIZYTÓWKI 
ULOTKI i wiele więcej... 22 753 79 90

690 244 774
www.alsprint.pl



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plPiątek, 28 Marca 2014

Reklama

„Podkowiańska 
Dycha” czeka 
PODKOWA LEŚNA
Miłośnicy biegów 
ulicznych z naszego 
regionu mogą 
szykować formę 
na 24 maja. Czeka 
ich druga edycja 
biegu „Podkowiańska 
Dycha”.

– W tym roku impreza obli-
czona jest na uczestnictwo 
maksymalnie 950 zawod-
ników, w tym 550 na głów-
nym dystansie. Aby wziąć 
udział w biegu na 10 km 
trzeba mieć ukończone 15 lat 
– mówi Artur Tusiński, je-
den z założycieli Podkowiań-
skiego Towarzystwa Biego-
wego, organizatora imprezy.

Nowością jest uczestnic-
two osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową i intelektualną. 
– Chcemy pokazać, że ten 
bieg jest dla wszystkich. Dla-
tego w tym roku wprowadza-
my zmagania na dystansie 
2,5 kilometra, który dla za-
awansowanych biegaczy 
nie stanowi wyzwania. Na-
tomiast dla osób niepełno-
sprawnych i tych, które nigdy 
wcześniej nie biegały będzie 
okazją aby się sprawdzić, po-
konać słabości. W tej kon-
kurencji może wziąć udział 
ok. 200 osób, dolna granica 
wieku to 12 lat. 200 miejsc 
przewidzieliśmy także w bie-
gach dla dzieci na 400 i 800 
metrów – twierdzi Tusiński.

Aby wziąć udział w bie-
gu na 10 i 2,5 km trzeba wy-
kupić tzw. pakiet startowy 
za 49 zł. Startowe dla naj-
młodszych kosztuje 10 zł. 
Na czas imprezy powstanie 
miasteczko biegowe z wie-
loma atrakcjami.

Szczegółowe informacje 
i zapisy na stronie  www.ptb-
-podkowa.pl.

Patronami medialnymi 
imprezy są Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Policjanci 
z pruszkowskiej 
komendy chcą 
wymienić najbardziej 
wysłużone samochody, 
ale nie mają pieniędzy. 
Szukają więc 
sponsorów wśród 
okolicznych 
samorządów. 

D ziś policjanci z powiatu 
pruszkowskiego dyspo-
nują fl otą składająca się 

z sześciu motocykli, 31 pojazdów 
nieoznakowanych i 37 pojazdów 
oznakowanych. – Łącznie mamy 
74 pojazdy. Najstarsze mają już 
14 lat. Zgodnie z przepisami i ze 
względu na koszty utrzymania 
powinniśmy wycofać z eksplo-
atacji 15 pojazdów – informuje 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Nowe wozy to nie kaprys, ale konieczność
I tu pojawia się problem. Poli-

cjanci nie mają bowiem co liczyć 
na otrzymanie aut z przydzia-
łu z Komendy Głównej Policji. 
Zwłaszcza, że przez ostatnie trzy 
lata do pruszkowskiej komendy 
z tego tytułu nie trafi ł żaden po-
jazd. Co zatem robią policjanci? 
Proszą o wsparcie włodarzy oko-
licznych gmin, nie chodzi jednak 

Pruszkowscy policjanci apelują do okolicznych gmin o udział w „Akcji Sponsoring”

morządów powiatowych i gmin-
nych o wsparcie. Nie dlatego, że 
taki mamy kaprys, tylko dlate-
go że zawsze w tym budżecie 
brakuje pieniędzy na rzeczy dla 
nas dość istotne – podkreślał 
na marcowej sesji rady powiatu 
nadkom. Hubert Kowalczewski, 

komendant pruszkowskiej poli-
cji. – „Akcja Sponsoring” to nie 
jest pojęcie, które sami wymy-
śliliśmy, ono funkcjonuje z po-
ziomu Komendy Głównej. Jest 
to koncepcja doposażenia jed-
nostek w pojazdy, polegająca na 
tym że, jednostki które uzyskają 

pomoc z samorządu w wysoko-
ści 50 proc. wartości pojazdu, to 
drugie 50 proc. otrzymają od Ko-
mendy Głównej. Jest to jedyna 
realna forma i jedyny sposób w ja-
ki możemy nasza fl otę uzupełnić 
i odnowić – dodał. 

Jak na wniosek komendanta 
odpowiedziały władze powiatu? 
Póki co nie złożyły wiążących de-
klaracji. – O konkretnych kwo-
tach będziemy rozmawiać na 
zarządzie. Żadnych deklaracji 
bez wcześniejszej analizy budże-
tu nie mogę złożyć – powiedzia-
ła na sesji Elżbieta Smolińska, 
starosta pruszkowski. 

Jednak policję postanowiły 
wesprzeć już trzy samorządy. 
– Deklaracje dofinansowania 
złożyły władze Michałowic, 
Piastowa i Raszyna. Każdy zo-
bowiązał się przeznaczyć kwo-
tę potrzebną na zakup jednego 
samochodu. Czekamy jeszcze 
na informację od władz powia-
tu. Zależy nam głównie na za-
kupie pojazdów oznakowanych 
– mówi kom. Dorota Nowak. 
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o zakup samochodów, ale udział 
w „Akcji Sponsoring”. 

– Policja jest organem pań-
stwowym fi nansowanym w ca-
łości z budżetu państwa. Każ-
dego roku zwracamy się do sa-

Pruszkowscy policjanci apelują do okolicznych gmin o udział w „Akcji Sponsoring”

– Deklaracje 
dofi nansowania 
złożyły władze 
Michałowic, Piastowa 
i Raszyna – mówi 
kom. Dorota Nowak 

Złapali alarmowego „bombiarza”?
PRUSZKÓW
Policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego 
o wszczęcie fałszywego 
alarmu bombowego 
w pruszkowskim sądzie. 
O tym czy usłyszy 
zarzut zdecyduje 
m.in. opinia biegłego.

Przypomnijmy. Rankiem 20 
marca do sądu rejonowego za-
dzwonił mężczyzna i poinformo-
wał, że w budynku jest bomba. 
Prezes placówki podjął decy-
zję o ewakuacji ok. 200 osób. 
Teren został ogrodzony taśmą 

zabezpieczającą, na miejscu 
działali policjanci i strażacy, 
w pogotowiu byli ratownicy 
medyczni. Po ewakuacji osób 
przebywających wcześniej 
w budynku do pracy przystąpi-
li pirotechnicy. Po trwającym bli-
sko dwie godziny sprawdzeniu 
obiektu okazało się, że nie zna-
leziono ładunku wybuchowego.

Kto był sprawcą fałszywego 
alarmu? Funkcjonariusze za-
bezpieczyli aparat telefoniczny, 
z którego połączenie mogło zo-
stać wykonane i przekazali go do 
ekspertyzy biegłemu. Udało się 
także wytypować podejrzanego.

– W trakcie przeszukania 
mieszkania 52-latka, mężczy-
zna był arogancki. Nie prze-
szkodziło to funkcjonariuszom 
zabezpieczyć dowodów, które 

pomogą udowodnić mu popeł-
nienie przestępstwa, które mówi 
o nieuprawnionym wpływie na 
czynności sądu. Na razie usły-
szał zarzut znieważenia policjan-
tów – mówi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji. – Podejrzewa-
my, że mógł on wszcząć alarm, 
aby uniknąć przesłuchania w są-
dzie. Na razie nie mogliśmy mu 
postawić zarzutu na temat za-
kłócania pracy sądu, ponieważ 
nie mamy jeszcze opinii biegłego 
w sprawie aparatu telefonicznego. 
Jeżeli ekspertyza potwierdzi na-
sze podejrzenia, 52-latek usłyszy 
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 „Ładunku” szukały też 
policyjne psy

Nadarzyn szykuje się do budowy 
dalszej części chodnika w ulicy 
Błońskiej. Urzędnicy ogłosili prze-
targ, w którym wyłonią wykonaw-
cę. Chodnik biegnie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 720. Zawirowa-
nia związane z tą inwestycją trwa-
ją od 2010 r. Wtedy to częściowo 

przeprowadzono prace, wykonany 
został ponadkilometrowy odcinek, 
ale do ukończenia pozostało kilka-
set metrów. Głównie ze względów 
fi nansowych inwestycji nie udało 
się do tej pory zrealizować. Teraz 
Nadarzyn zabezpieczył na ten cel 
ponad 700 tys. zł. Powstanie ciąg 

pieszy z kostki betonowej o długo-
ści blisko 650 m, pojawią się też 
zjazdy. W ciągu ul. Błońskiej wyko-
nany zostanie system drenażowy 
(odprowadzi deszczówkę z jezd-
ni i chodnika) o długości ok. 235 m. 
Inwestycja powinna się zakończyć 
w tegoroczne wakacje. (AF)

Wezmą się za kilkaset metrów
chodnika na ulicy Błońskiej

NADARZYN

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 

zarzut zagrożony karą pięciu lat 
więzienia – dodaje.

Po przesłuchaniu na pruszkow-
skiej komendzie mężczyzna zo-
stał zwolniony do domu.  (AF)
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Sympatycy Wiktora Zborowskie-
go wkrótce będą mogli podziwiać 
znanego aktora jako piosenkarza. 
12 kwietnia wystąpi w Komorowie. 
W programie usłyszymy utwory 
m.in. Hemara, Słonimskiego, Tuwi-
ma, Osieckiej, Przybory, Młynarskie-
go, Krajewskiego, a także samego 

Zborowskiego. Do Komorowa ar-
tysta przybędzie na zaproszenie 
Stowarzyszenia K40, dzięki fi nanso-
wemu wsparciu gminy Michałowice. 
– Wstęp na recital jest bezpłatny. 
Co ważne, nie prowadzimy żadnych 
zapisów ani rezerwacji miejsc, dla-
tego warto przyjść wcześniej, aby 

je zająć. Zależy nam, aby nie by-
ło tłoczno. Dlatego gdy zabraknie 
miejsc dla gości, następni nie będą 
już wpuszczani – mówi Lucyna Ko-
walska ze Stowarzyszenia K40. 
Recital Zborowskiego odbędzie się 
w  „Karczmie U Wiencka” przy 
ul. Ceglanej 2, godz. 17.00.  (AF)

KOMORÓW

Wiktor Zaborowski wystąpi 
w „Karczmie u Wiencka”

Piątek, 28 Marca 2014

Reklama

Ruch kołowy z ulicy Pszczelińskiej 
chcą przerzucić na drogę nr 719
BRWINÓW
Podczas spotkania 
władz Brwinowa 
z przedstawicielami 
fi rmy EFEKT, 
wykonawcy remontu 
ulicy Pszczelińskiej, 
uzgodniono zarys 
organizacji ruchu 
na czas inwestycji. 
Plan nie jest 
przesądzony, ale 
bardzo prawdopodobny. 

Remont ulicy będzie przebiegał 
etapami. – Pierwsza część prac 
na Pszczelińskiej obejmie odci-
nek od ronda do ul. Granicznej. 
Następnie wykonawca zabie-
rze się za przebudowę samego 
skrzyżowania Pszczelińskiej 
z Graniczną. Trzeci etap stano-
wi gruntowny remont odcinka 
od ul. Granicznej do Mazowiec-
kiej. Wreszcie na koniec wyko-
nawca przebuduje Pszczelińską 
na fragmencie od Mazowieckiej 
do Pedagogicznej – mówi nam 
Sławomir Walendowski, wice-
burmistrz Brwinowa. 

Walendowski podkreśla, że 
podczas rozmów z wykonaw-
cą zaproponowano takie zmia-
ny w organizacji ruchu, które 
będą możliwie jak najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców. 
– Zdajemy sobie sprawę, że 
ul. Pszczelińska leży w centrum 
miasta i jest drogą wojewódz-
ką, stanowiącą ważny węzeł 

komunikacyjny. Stąd takie, 
a nie inne etapowanie prac. 
Ogólnie rzecz biorąc chcie-
libyśmy przerzucić cały ruch 
z Pszczelińskiej na drogę nr 719. 
Dojazd do niej byłby od ul. Wil-
sona – wyjaśnia wiceburmistrz. 

Poważniejsze problemy po-
jawią się jednak, gdy drogowcy 
przystąpią do realizacji czwar-
tej części prac. – Roboty na od-
cinku od ul. Mazowieckiej do 
Pedagogicznej i wyłączenie 
Pszczelińskiej pozbawiają je-
dynej możliwości dojazdu do 
posesji mieszkańców ulic Ma-
zowieckiej, Zielonej i Owsianej. 
Dlatego uzgodniliśmy z wyko-
nawcą, że na tym fragmencie 
będzie prowadził roboty od 
godz. 8.00 do 17.00. Wszyst-
ko jest do zrobienia, to tyl-
ko kwestia dobrej organizacji 
pracy. Mamy nadzieję, że wy-
konawca uwzględni nasze uwagi 
w ostatecznej wersji zmienio-
nego planu komunikacyjnego 
w rejonie Pszczelińskiej. Jesz-
cze przed rozpoczęciem robót 
będziemy go opiniować – zazna-
cza Walendowski.  (AF)

Przeprowadzka 
przejazdu wiosną
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
często zadają pytanie: 
Kiedy rozpoczną 
się prace związane 
z przeniesieniem 
przeprawy przez tory 
kolejowe na 
ul. Przejazdową? 

Zadanie ma być realizowane 
w ramach modernizacji linii 
Warszawa – Łódź. Długi czas 
kolejarze unikali odpowiedzi, 
termin przeniesienia przejazdu 
uzależniali m.in.od postępu prac 
na linii skierniewickiej i uzgod-
nień z zarządcami poszczegól-
nych dróg. Dziś jednak wiemy 
nieco więcej.

– W tej chwili nie możemy 
jeszcze podać konkretnej da-
ty rozpoczęcia prac przy prze-
noszeniu przejazdu kolejowego 
z ul. Działkowej na Przejazdową, 
ale chcemy rozpocząć to przed-
sięwzięcie na przełomie kwietnia 
i mają – mówi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych. – Docelowo 

planujemy najważniejsze i naj-
większe prace torowe wykonać do 
końca bieżącego roku. W następ-
nym będziemy już tylko dopinać 
szczegóły inwestycyjne – dodaje.

Przenosiny przejazdu kole-
jowego będą się wiązać z wpro-
wadzeniem objazdów. Jednak 
nie podano jeszcze, jak będzie 
wyglądać nowa organizacja 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Wiele wskazuje na to, 
że budowa ogromnego 
parku rozrywki ruszy 
jeszcze w tym roku. 
Ale nie chodzi o Adventure 
World Warsaw, 
lecz Park of Poland 
w Mszczonowie.  

G rodzisk obejdzie się 
smakiem? Budowa par-
ku rozrywki w sąsiedz-

twie autostrady A2 stoi pod 
wielkim znakiem zapytania. 
Od ponad pół roku na stronie
internetowej projektu cisza, 
a od czerwca 2013 r. biuro 
AWW jest nieczynne. 

Te zawirowania działają na 
korzyść konkurencyjnego pro-
jektu – Park of Poland, który ma 
powstać pod Mszczonowem. 
Wiele osób myślało, że projekt 
już upadł, ale nie. Inwestor  po-
woli, za to dokładnie przygoto-
wywał się do przeprofi lowania 

O AWW cicho, o Park of Poland głośno

działalności. Park of Poland ma 
wybudować Global City Holdings 
(GCH), niedawna znany jako... 
Cinema City International.

Na początku roku kina Cine-
ma City, kierowane przez braci 
Greidingerów zostały sprzeda-
ne i trafi ły do brytyjskiej fi rmy 
Cineworld Group. Sprzedaż kin 
zagwarantowała spółce GCH ka-
pitał potrzebny na inwestycje, 
w tym na budowę Park of Poland. 

Kiedy może ruszyć budo-
wa? – Potrzebujemy jeszcze 

partner zdecyduje jakie atrak-
cje, karuzele i rollercostery zo-
staną wybudowane. 

Po sfinalizowaniu umowy 
z partnerem podany zostanie 
harmonogram budowy. Według 
optymistycznych założeń prace 
mają ruszyć jeszcze w tym roku. 
Inwestor zapewnia też o swojej 
stabilnej sytuacji fi nansowej. 

Jak plany budowy Park of 
Poland, „konkurenta” dla Ad-
wenture World Warsaw, ocenia 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowiec-
kiego? – Nie mam dokładnych 
informacji na temat parku pod 
Mszczonowem. Jeśli dojdzie do 
jego budowy to bardzo się cie-
szę. Prawdopodobnie będzie to 
park o innej tematyce niż ten 
grodziski. Tak duże miejsce roz-
rywki jest w Polsce potrzebne. 
Nieważne czy pierwszy powsta-
nie pierwszy w Mszczonowie, 
czy w Grodzisku. Choć wolał-
bym, żeby nasz był pierwszy. 
Najważniejsze jest to, że bu-
dowa pozytywnie wpłynie na 
nasz region – mówi. 

Czy budowa parku rozrywki w Mszczonowie może ruszyć w tym roku?

3-4 miesięcy na sfinalizowa-
nie rozmów z partnerem. Roz-
mawiamy z trzema firmami, 
które mają doświadczenie w ta-
kiej działalności – powiedział 
„Pulsowi Biznesu” Peter Du-
dolenski, prezes GCH. – Ma-
my doświadczenie w branży 
rozrywkowej i deweloperskiej, 
ale to projekt nowatorski. Po-
trzebujemy partnera, bo wcze-
śniej nie budowaliśmy parków 
rozrywki – dodał. Dlaczego te 
rozmowy są ważne? To właśnie 
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 Budowa Adventure World Warsaw utknęła, więcej 
mówi się o parku rozrywki w Mszczonowie

ruchu w tym rejonie. Jest do-
pracowywana.

Zgodnie z uzgodnieniami mię-
dzy PKP PLK, starostwem po-
wiatowym i miastem w miejscu 
przejazdu kolejowego na Dział-
kowej ma się pojawić przepra-
wa dla pieszych. Ta inwestycja 
nie jest jednak częścią moder-
nizacji linii kolejowej Warsza-
wa – Łódź i nie wiadomo kiedy 
zostanie zrealizowana.  (AF)

Przejazd będzie 
przeniesiony z ulicy 
Działkowej na 
Przejazdową
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Czy budowa parku rozrywki w Mszczonowie może ruszyć w tym roku?

– Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nie musielibyśmy włączać w or-
ganizację objazdową ulic w cen-
trum miasta – dodaje. 

Pszczelińska leży 
w centrum miasta 
i jest drogą 
wojewódzką, 
stanowiącą ważny 
węzeł komunikacyjny
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Premiery inwestycji, centrum informacji o MdM, porady prawne – to tylko niektóre atrakcje Targów w Hali Znicz
PRUSZKÓW
W najbliższy weekend 
(29 i 30 marca) odbędzie 
się kolejna edycja 
Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie. 
Nowością na 5. edycji 
będą premiery kilku 
inwestycji, centrum 
informacji o programie 
Mieszkanie dla Młodych 
oraz porady prawne. 

W iosenna edycja Tar-
gów przed nami! Co 
znajdziemy na hali 

targowej? Standardowo ofer-
ty przedstawi kilkudziesięciu 
deweloperów, którzy realizu-
ją swoje inwestycje w naszym 
regionie. Nie zabraknie nowo-
ści! W trakcie imprezy zapre- 
zentowane zostaną nowe in- 
westycje z Pruszkowa i Grodzi-
ska Mazowieckiego. 

Premiery z Pruszkowa to dwie 
inwestycje przy ulicy Powstań-
ców realizowane przez SM Wola 
i CSI Development, inwestycja 
Keramic przy skrzyżowaniu 
ulic Ceramicznej i Komorow-
skiej budowana przez Broc-
ton Project oraz Apartamenty 
Akacjowa, przedsięwzięcie, 
które powstaje za sprawą spół-
ki Yuniversal Podlaski. Premiery 
z Grodziska Mazowieckiego to 

Nowości na 5. edycji Targów
inwestycja przy ulicy Bałtyckiej 
firmy FiB oraz Osiedle Szczę-
sne, nowoczesne domy w zabu-
dowie szeregowej.

Na Targach zobaczymy także 
kilkadziesiąt innych inwestycji. 
Większość inwestorów przygo-
towało specjalne oferty wyłącznie 
z okazji Targów – promocyjne ce-
ny, gratisy. Nie zabraknie też stoisk 
pośredników w obrocie nieru-
chomościami, banków oraz firm 
związanych z aranżacją wnętrz. 
Na Gości czekać będzie również 
szereg atrakcji targowych. Jakich? 

Centrum MdM – eksperci wy- 
jaśnią zasady programu Miesz-
kanie dla Młodych, udzielą infor- 
macji o limitach cenowych, wy- 
maganych dokumentach i ogól- 
nych wymogach programu.

Strefa porad kredytowych  
– doradcy finansowi udzielą szcze-
gółowych informacji o wadach 
i zaletach ofert banków, nowych 
zasadach kredytowania, obo-
wiązkowym wkładzie własnym 
oraz możliwościach podniesienia  
zdolności kredytowej.

Strefa porad prawnych – Kan- 
celaria Adwokacka Karol Ru-
kszto udzieli szeregu wskazó-
wek dotyczących odpowiedniego 
kompletowania dokumentów 
oraz wskaże na co zwrócić uwa-
gę podczas podpisywania umo-
wy o kupno mieszkania.

Katalog Regionalnych Inwe-
stycji Mieszkaniowych – wszy-
scy Goście otrzymają nowe 
wydanie bezpłatnego prze-
wodnika po lokalnych inwesty- 
cjach mieszkaniowych. 

Tablica ogłoszeń – specjalnie 
przygotowana tablica, na której 
odwiedzający będą mogli bez- 
płatnie umieścić swoje ogłosze- 
nia i zapoznać się z ofertami 
sprzedaży i wynajmu.

Stoiska samorządowe – w spe- 
cjalnie wydzielonej strefie ulo-
kowane będą stoiska samorzą- 
dowe, gdzie gminy i powiaty 

zaprezentują plany inwesty- 
cyjne na najbliższe lata.

Konkurs targowy – Goście 
Targów będą mogli wziąć udział 
w konkursie, w którym wybiorą 
najciekawsze stoisko targowe 
i staną przed szansą wygrania 
bonów na sprzęt RTV i AGD 
o wartości 1000 i 500 zł. Każdy 
z Gości wchodzących na impre-
zę otrzyma plan Targów z do-
łączonym do niego kuponem 
konkursowym „Najładniejsze 
stoisko Targów Nieruchomo-
ści i Wnętrz”. Rozstrzygnię-
cie plebiscytu 11 kwietnia.  

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

(Kupon konkursowy zamiesz-
czamy na str. 8).

Targowy Klub Malucha – ro-
dzice, którzy przyjdą na Targi 
z dziećmi, będą mogli zostawić 
je w Targowym Klubie Malu-
cha prowadzonym przez Przed-
szkole Niepubliczne Tuptuś 

w Brwinowie, by bawiło się wraz 
z rówieśnikami pod okiem wy-
kwalifikowanych nauczycielek. 
W tym czasie rodzice będą mo-
gli bez przeszkód zapoznać się 
z targową ofertą. Targowy Klub 
Malucha jest bezpłatny, będzie 
czynny przez cały okres trwa-
nia targów.

Kawiarenka Targowa „Kocio-
łek” – chwilę wytchnienia i relak-
su zapewni naszym Gościom 
kawiarenka targowa. To miej-
sce, gdzie będzie można napić 
się kawy i herbaty, coś przeką-
sić i chwilę odpocząć przed dal-
szym zwiedzaniem targów.

Targi są imprezą ogólnodostęp-
ną – wstęp wolny. Współorganizo-
wane są przez Miasto Pruszków, 
odbywają się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta 
Pruszkowa Jana 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. 
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Dom, który dla wygody swoich właścicieli i oszczędności ich portfela  
– „sam” reguluje temperaturę i doświetlenie pomieszczeń, wilgotność  
i dopływ świeżego powietrza, uruchamia i wyłącza urządzenia domowe, 
umiejętnie podlewa ogród, a gdy zagraża niebezpieczeństwo – natych-
miast ostrzega domowników oraz powiadamia odpowiednie służby  
– to już dostępna dla każdego rzeczywistość! 

T e, i nie tylko te udogod-
nienia, możemy w pro-
sty sposób zainstalować 

w swoim domu lub biurze zy-
skując pełną kontrolę nad jego 
funkcjonowaniem i znacznie 
ułatwiając sobie życie. Wszyst-
ko dzięki systemowi bezprzewo-
dowej automatyki sterowania 
urządzeniami domowymi ofero-
wanemu przez firmę HOMEfort.

Wygodnie  
i bezpiecznie
Dobrze dobrana automatyka 
domowa potrafi znacznie pod-
wyższyć komfort naszego życia. 
Wyobraźmy sobie, że oświe-
tlenie w naszym domu „samo” 
włącza się, gdy wchodzimy do 
pomieszczeń, a wyłącza pod-
czas naszej nieobecności. Świa-
tło dostosowuje się optymalnie 
do preferencji użytkowników, - 
np. sprzęt RTV włącza się au-
tomatycznie reagując na nasze 
pojawienie się w pokoju a w po-
mieszczeniach gdzie oglądamy 
telewizję automatycznie gaśnie 
światło główne, a zapala bocz-
ne oświetlenie ledowe. Rolety 

INTELIGENTNY DOM – TO JUŻ RZECZYWISTOŚĆ!

zewnętrzne i wewnętrzne sa-
moczynnie opuszczają się wie-
czorem i podnoszą rano, a także 
przy nadmiernym nasłonecznie-
niu automatycznie zasłaniają 
okna. niedopuszczając do zbyt 
dużego wzrostu temperatury. 
Opuszczają się również automa-
tycznie w przypadku wykrycia 
zagrożenia włamaniem i urucho-
mienia alarmu.

Dodatkowo w przypadku 
wykrycia włamania kame-
ry natychmiast przesyłają ob-
raz z naruszonych stref. Dzięki 
automatycznemu systemowi 
ostrzegania błyskawicznie wy-
krywane są również wszelkie 
awarie, które mogą się zdarzyć 
w domu podczas nieobecności 

domowników.  Odpowiednie 
czujniki błyskawicznie wykryją 
zagrożenie pożarowe lub gazowe, 
w tym nawet nadmierne stężenie 
spalin w garażu. W przypadku 
wykrycia zagrożenia pożarem zo-
staje włączony sygnał alarmowy, 
właściciel otrzymuje natychmia-
stowe powiadomienie, a w całym 
budynku włączają się migające 
światła w celu łatwiejszej jego lo-
kalizacji dla straży pożarnej. Tak-
że w przypadku awarii instalacji 
wodnej lub kanalizacyjnej odpo-
wiednie czujniki błyskawicznie 
wykrywają niebezpieczeństwo 
zalania pomieszczeń powodując 
natychmiastowe odcięcie dopły-
wu wody i powiadamiają właści-
ciela na komórkę.

Możliwości systemu nie do-
tyczą jedynie samego budynku, 
ale rozciągają się na całą posesję. 
Oferta firmy HOMEfort obejmu-
je także automatykę otwierania 
bram wjazdowych i garażowych, 
automatykę oświetlenia ze-
wnętrznego, ogrodu, a nawet za-
rzadzanie jego podlewaniem.

Wszystko dzięki systemowi 
bezprzewodowej automatyki ste-
rowania instalacjami i urządze-
niami domowymi.

Wszechstronność 
zastosowań 
Bezprzewodowy System Fiba-
ro, który instalujemy w domach, 
to obecnie jedno z najnowocze-
śniejszych rozwiązań automatyki 
budynkowej, dostępne na świa-
towym rynku - mówi inż. Mie-
czysław Karoń, właściciel firmy 
HOMEfort - Ten  system, to cał-
kowicie nowe podejście do inteli-
gentnych rozwiązań automatyki, 
możliwej do zainstalowania w na-
szych domach. Ilość rozwiązań 
i możliwość jego praktycznych 
zastosowań jest ogromna, a przy 
tym jest on bardzo prosty w in-
stalacji i obsłudze. 

To rozwiązanie, umożliwia ste-
rowanie urządzeniami domowymi 

na odległość, a wystarczy nam do 
tego komputer czy zwykły smart-
fon. System przewiduje niezli-
czoną ilość  scenariuszy, tak, aby 
samoistnie i w każdej sytuacji re-
agował w odpowiedni sposób. 

Prosty  
w instalacji  
i wygodny  
w obsłudze 
Jedną z głównych zalet Systemu 
jest jego prostota instalacji i bez-
inwazyjny charakter przy mon-
towaniu nie tylko w nowych, ale 
i w już funkcjonujących domach 
i mieszkaniach. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych, zdal-
nie sterowanych modułów, nie 
ma potrzeby ingerowania w in-
frastrukturę domu, jak np. kucie 
ścian czy montaż skomplikowa-
nego okablowania oraz rozbudo-
wanych rozdzielni elektrycznych. 
Wszystko działa bezprzewodowo!

Równie prosty i wygodny 
w użyciu jest też sposób ste-
rowania całym systemem oraz 
programowanie jego pracy. In-
terfejs w naszym komputerze lub 
smartfonie daje nam dostęp do 
wszystkich podłączonych urzą-
dzeń, a dodatkowo, połączenie 
internetowe pozwala na stero-
wanie nimi bez względu na to 
gdzie jesteśmy - możemy zarzą-
dzać naszym domem z każdego 
miejsca na kuli ziemskiej. Zni-
ka więc przysłowiowy problem 
zapomnianego, niewyłączone-
go żelazka bo wyłączymy je te-
raz na odległość

Oszczędności do 30% 
kosztów eksploatacji
Bardzo ważny jest również fakt, 
że korzystając z nowoczesnej au-
tomatyki obniżamy koszty eks-
ploatacyjne budynku.. Szacuje 
się, że zamontowanie systemu 
pozwala zaoszczędzić nawet do 
30% energii elektrycznej i do 
20% energii cieplnej.

Mogłoby się wydawać, że kosz-
ty instalacji tak „mądrego syste-
mu” będą wysokie - dodaje inż. 
Mieczysław Karoń -   Jednak 
dzięki budowie modułowej, koszt 
pierwszych elementów to zale-
dwie 5 tys. złotych, a sieć funk-
cjonalności można budować 
etapami. Dodatkowo jest to in-
westycja, która zwróci się nam nie 
tylko w postaci wyższego komfor-
tu życia, ale również w formie re-
alnie zaoszczędzanych pieniędzy. 

Wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcieliby poznać bliższe 
szczegóły oferty lub zobaczyć 
przykładowe działanie Syste-
mu zapraszamy na stoisko firmy  
HOMEfort podczas Targów 
Mieszkaniowych w Pruszko-
wie 29-30 marca, albo do bez-
pośredniego kontaktu w biurze  
firmy w Milanówku: 

HOMEfort
I n t e l i g e n t n y  d o m

Ul. Królewska 41
05-822 MILANÓWEK

22 723 0166
www.homefort.com.pl

Targi Nieruchomości i Wnętrz
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PRUSZKÓW
WPR Targi Dom Mieszkanie Wnę-
trze, które odbędą się 29 i 30 marca 
w Hali Znicz to okazja do znalezie-
nia własnego „M”. Ale nie tylko! Na 
naszych czytelników czekać będzie 
też dziennikarz Gazety WPR i porta-
lu WPR24pl. WPR Targi Dom Miesz-
kanie Wnętrze to wymarzony sposób 

na zapoznanie się z ofertami lo-
kalnych deweloperów, zasięgnię-
cia porad kredytowych i prawnych, 
sprawdzenia propozycji fi rm wy-
kończeniowych. Na imprezie nie za-
braknie stoisk samorządów z naszej 
okolicy, będzie można poznać plany 
inwestycyjne poszczególnych gmin. 

Masz temat? Spotkaj się na 
Targach z naszym dziennikarzem

Ale to nie wszystko. Na odwiedza-
jących Targi czekać będzie dzienni-
karz Gazety WPR i portalu WPR24.
pl. Z czymś się nie zgadzasz, a mo-
że doceniasz pewne rozwiązania? 
Przyjdź i porozmawiaj! Jest szansa, 
że nasza interwencja pomoże roz-
wiązać problem! (Red)

Piątek, 28 Marca 2014
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TU JESTEŚ

1. Informacja
2. Miasto Pruszków
3. Powiat Pruszkowski
4. Gmina Grodzisk Mazowiecki
5. Kawiarnia targowa - Kociołek
6. Porady kredytowe i Centrum Informacji 
    Mieszkanie dla Młodych
7. Porady prawne - Kancelaria Adwokacka 
    Adwokat Karol Rukszto
8. Bezpłatna tablica ogłoszeń
9. Gazeta WPR 
10. Agro-man 
11. Longbridge
12. Yuniversal Podlaski 
13. Skarbiec TFI 
14. Makbud
15. Projekt Komorów 
16. Walencja Development
17. P.P.B. „EKO-BUD” 
18. Dombud
19. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola
20. FIB – J. Murawski 
21. Klucz i Dom Nieruchomości
22. Meritum Bank – Placówka Partnerska
23. Climajar 
24. Granitico Daniel Klepacz
25. Glazomat
26. Aleja Kasztanowa
27. Celowa Spółka Inwestycyjna 
28. W&M Dom 
29. Kaszlewicz

30. Kreator Dom Development
31. SOWA BUD ZJ 
32. Keramic Dom 
33. ZZŻ Bubu 
34. PPHU Dabi
35. PPHU Solo
36. EBB Nieruchomości 
37. BS Raszyn
38. ATKB
39. Kazbud Development
40. Portus Investment
41. Eurofirany
42. Real Estate Support
43. Homefort
44. Simme Design
45. Credit Agricole Bank Polska 
46. Skok Piast
47. Przedszkole Tuptuś
48. MC Meble
49. Benix
50. Milowicz Development
51. Krze-Nowe
52. Golub Gethouse
53. Jankowski Pulchny
54. Bank Pekao
55. Majestic Derm Instytut Urody
56. BMR Baćko Nieruchomości
57. Szklana Elegancja
58. Inteligent House24
59. Osiedle Szczęsne

PLAN HALI I LISTA WYSTAWCÓW 5. EDYCJI TARGÓW KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ SPRZĘT AGD! 

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych, w tym rów-
nież dla celów marketingowych, przez Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. lub inny podmiot związany 
umową z Grupą Wpr Media Sp. z.o.o.. Udzielam zgody na otrzymywanie na wskazany powy-
żej adres email informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002  
o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. 
lub inne podmioty korzystające z baz danych Grupy Wpr Media Sp. z.o.o. na podstawie ak-
tualnych umów. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 11.04.2014 r. na łamach Gazety WPR  
oraz w portalu WPR24.pl. Regulamin konkursu dostępny na www.targi.pruszkow.pl

Uzasadnienie

Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon

E-mail

Najładniejsze stoisko – nazwa Numer stoiska

Podpis

Wrzuć kupon do urny w punkcie informacyjnym  
w czasie trwania targów 29 i 30 marca na Hali Znicz w Pruszkowie
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Dom w cenie mieszkania, 
domy w MDM na Osiedlu Książenice
Chcesz mieszkać komfortowo – w pięknej okolicy, 
w wygodnym domu? Wybierz OSIEDLE KSIĄŻENICE! 
Według ekspertów OSIEDLE KSIĄŻENICE jest „...alterna-
tywą do zamieszkania w Warszawie, … udanym projektem 
uwzględniającym potrzeby mieszkańców, w tym rodzin 
z dziećmi.” Zobacz dlaczego warto tu zamieszkać.

Świetna lokalizacja 
Osiedle Książenice jest doskonale skomunikowanie z Warszawą 
– położenie między autostradą A2 – węzeł Grodzisk Maz. i trasą 
S8 pozwala dojechać do centrum w 30 minut. Wygodny dojazd 
to również linie PKP i WKD, do których dojedziesz autobusem.

Wszystko w zasięgu ręki
Osiedle Książenice wyróżnia wspaniała infrastruktura i rodzin-
na atmosfera. Wszystko tu jest – szkoła, przedszkola, boiska, plac 
zabaw. Codzienne sprawunki załatwimy blisko domu – są tu m.in. 
sklepy, usługi, oddział banku. Stale przybywają nowe - powstaje 
centrum sportowe. 

Sąsiedzi mają okazję się poznać podczas licznych wydarzeń. Orga-
nizowane są spotkania, kursy językowe, zajęcia fi tness i wiele innych. 
Szczególnie zapraszamy na Piknik Ekologiczny (www.piknikksia-
zenice.pl) i bieg Biegam bo Lubię (www.biegamwksiazenicach.pl).

Książenice to wymarzone miejsce do zamieszkania, pozwalają-
ce mieszkać wygodnie, pod miastem, ale z pełnym dostępem do in-
frastruktury!

Dom w cenie mieszkania, dom w MDM
Własny dom z ogródkiem - marzenie każdej rodziny. Przestrzeń, 
kawa na tarasie, grillowanie. To możliwe! Dom w stanie dewelo-
perskim - już od 399 tys. zł! Do wyboru są domy wolnostojące, 
bliźniacze i szeregowe. Jeśli chcesz skorzystać z programu MDM, 
znajdziesz spełniającą warunki ofertę.

Dom skrojony na miarę
Jeśli chcesz zamieszkać w domu wybudowanym według wyma-
rzonego projektu proponujemy szereg usług. Pod budowę domu 
wybierzesz działkę o powierzchni od 600 do 2000m2. Pomożemy 
przy skompletowaniu dokumentów i przy realizacji inwestycji. 

Zapraszamy do Książenic! 
Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj!  

www.osiedleksiazenice.pl, 668 815 170.

DOMY OBJĘTE
MDM

www.kuchnianawymiar.eu
      tel. 511-330-430

 „AMABLE” Meble na wymiar
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Chwile grozy przeżyli 25 marca miesz-
kańcy budynków przy ulicy Czubińskiej 
w Milanówku. Powód? Wyciek gazu. 
Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy 
od czytelnika. – W Milanówku na uli-
cę wycieka gaz z uszkodzonego ruro-
ciągu. Na miejscu jest kilka zastępów 
straży pożarnej – mówił Henryk. Jego 

informację doprecyzowali strażacy. 
– Zaalarmowali nas mieszkańcy, któ-
rzy poczuli woń gazu i zauważyli, że 
na kałużach tworzą się charaktery-
styczne plamy. Ewakuowaliśmy osiem 
osób z dwóch pobliskich budynków, 
ale nie było konieczności zapewnia-
nia im lokali zastępczych – powiedział 

bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. – Nasze 
urządzenie wskazało, że stężenie 
gazu nie przekraczało dolnej grani-
cy wybuchowości. Nie było więc nie-
bezpieczeństwa – dodał. (AF)

Wyciek gazu: ewakuacja 
była, ale tymczasowa

MILANÓWEK
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Wiadukt 
do naprawy

MILANÓWEK
Trzy miesiące ma trwać 
modernizacja wiaduktu 
w ciągu ul. Smoleńskiego 
w Milanówku. Władze 
powiatu grodziskiego 
ogłosiły przetarg na 
realizację inwestycji.

Milanowski wiadukt to jedy-
na w mieście przeprawa przez 
tory. W ubiegłym roku często 
korzystali z niej też mieszkań-
cy Grodziska Mazowieckiego, 
ponieważ tamtejszy podobny 
obiekt był zamknięty przez 
osiem miesięcy. Wzmożony 
ruch spowodował więc znaczne 
pogorszenie stanu nawierzch-
ni na milanowskim wiaduk-
cie. Wymaga ona naprawy.

Prace powinny ruszyć nieba-
wem, urzędnicy ogłosili prze-
targ. Zgodnie z nim remont 
przejdzie ulica Smoleńskie-
go w ciągu drogi powiatowej 
nr 1511W na odcinku od ul. Dę-
bowej do ul. Kościelnej. Za-
kres robót obejmie wymianę 
warstwy ścieralnej nawierzch-
ni jezdni, krawężników, na-
wierzchni chodników na 
dojazdach do wiaduktu, ba-
rier stalowych, czyszczenie 
oraz malowanie balustrad 
i osłon nad torami kolejowy-
mi na wiadukcie, wykonanie 
oznakowania poziomego.

Remont spowoduje utrud-
nienia w ruchu, ale nie powin-
ny być zbyt duże. – Podczas 
remontu wiadukt będzie za-
mykany „połówkami”. Tyl-
ko przy kładzeniu warstwy 
ścieralnej nawierzchni prze-
prawa zamknięta zostanie cał-
kowicie. Nie potrwa to jednak 
długo, myślę, że może jeden 
dzień, a może tylko kilka go-
dzin – mówi Marta Strawa, 
kierownik działu technicznego 
w Powiatowym Zarządzie Dróg 
w Grodzisku Mazowieckim.

Całkowity koszt remontu 
przeprawy to ok. 600 tys. zł. 
Do naprawy dorzuci się Mi-
lanówek, w budżecie zapla-
nował 300 tys. zł. Organizacja 
ruchu będzie ogłoszona w póź-
niejszym terminie.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN 
Karta Mieszkańca 
Gminy Nadarzyn, Karta 
Nadarzyniaka a może 
Nadarzyńska Karta 
Mieszkańca? O tym, 
jak będzie nazywała 
się wprowadzana przez 
magistrat w Nadarzynie 
karta z szeregiem 
ulg dla mieszkańców 
gminy zadecydują 
sami zainteresowani.

D o końca kwietnia po-
trwa ogłoszony przez 
urząd konkurs na na-

zwę karty dla mieszkańców gminy 
Nadarzyn oraz hasło promują-
ce Nadarzyn. Udział w nim może 
wziąć każdy mieszkaniec gminy, 
bądź osoby zatrudnione na jej te-
renie. Propozycje mogą zgłaszać 
również osoby uczęszczające do 

Nazwę wybiorą sami mieszkańcy
położonych na terenie gminy pla-
cówek oświatowych. – Uczestnik 
konkursu może zgłosić dowolną 
ilość propozycji nazw karty i ha-
seł promujących gminę – czyta-
my w stosownym regulaminie. 

A na co jury zwróci szczególną 
uwagę? – W ocenie prac konkur-
sowych brana pod uwagę będzie 

że hasła nie mogą być wulgarne 
czy obraźliwe. Na propozycje jury 
czeka do 11 kwietnia. Później ko-
misja konkursowa wyłoni po trzy 
najciekawsze z nich i przedstawi 
mieszkańcom do głosowania. 

Zwycięzców konkursu pozna-
my 5 maja, a kilka dni później kar-
ta ofi cjalnie znajdzie się w obiegu. 

W urzędzie trwają ostatnie przy-
gotowania związane z uruchomie-
niem projektu, który adresowany 
jest do osób zarówno zameldo-
wanych, jak i mieszkających bez 
meldunku i płacących podatki 
w gminie Nadarzyn. Posiadacze 
karty będą mogli liczyć na atrak-
cyjne rabaty i zniżki. – Planowane 
są zniżki z odpłatnej oferty jedno-
stek podległych gminie, a przede 
wszystkim rabaty w lokalnych za-
kładach usługowych i przedsiębior-
stwach znajdujących się na terenie 
naszej gminy – mówią urzędnicy. 
I chociaż nikt jeszcze nie poda-
je dokładnej liczby podmiotów, 
które przystąpiły do projektu, 

to wiadomo iż szereg lokalnych 
przedsiębiorców wyraziło swoje 
zainteresowanie pomysłem. A kar-
ta służyć ma również im, stanowić 
będzie doskonałą formę promocji 
świadczonych przez nich usług.

Nadarzyn nie jest jedyną miej-
scowością, która w najbliższym 
czasie uruchomi tego typu pro-
jekt. Zaawansowane prace nad 

W Nadarzynie prace nad uruchomieniem karty mieszkańca znajdują się na ostatniej prostej
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MIFAM pod lupą inspektorów
MILANÓWEK
Płocka delegatura 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska zajęła 
się sprawą beczek 
z zawartością nieznanej 
substancji, jakie znajdują 
się na terenie byłej 
fabryki MIFAM.

Sprawa jest o tyle poważna, że 
w latach świetności fabryka przy 
produkcji narzędzi medycznych 
korzystała z różnego rodzaju 
substancji chemicznych. Obec-
nie MIFAM jest w stanie upa-
dłości, a na jego terenie trwa 
rozbiórka byłych hal produkcyj-
nych. To właśnie w jednej z nich 
ekipy remontowe natknęły się na 
beczki, których część wystawiona 
jest na placu fabryki.

Szybko pojawiły się głosy, że 
w Milanówku mają do czynienia 
z „bombą chemiczną”. Przed kil-
koma dniami MIFAM odwiedzi-
li pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Płocku. – Dokonaliśmy 
oględzin terenu. Pełną kontro-
lę obiektu przeprowadzimy na 

początku przyszłego tygodnia. 
Chcemy, aby w trakcie niej byli 
również przedstawiciele zarzą-
du MIFAMU, których nie było 
podczas naszej pierwszej wizyty 
– mówi Renata Szymborska, in-
spektor, która pojawiła się w Mi-
lanówku. Dodaje jednocześnie, 
że oględziny nie stwierdziły nie-
pokojących sygnałów czy dzia-
łań ze strony ekipy zajmującej 
się rozbiórką hal i późniejszą 
utylizacją ewentualnie znale-
zionych substancji. – Odnieść 
można było wrażenie, że fi rma 
bardzo poważnie podeszła do 
swojej pracy – mówi inspektor. 
Dodaje jednak, że wiele wyja-
śni się po kontroli. – Na pew-
no trzeba mieć nadzór nad tym 
terenem. Firma dokonała spisu 
odpadów jakimi się zajmowa-
ła, więc zweryfi kujemy te dane. 
Sprawdzimy również, gdzie były 

Grodziskie Targi Pracy
GRODZISK MAZOWIECKI
Zbliża się piąta już 
edycja Grodziskich 
Targów Pracy. 
Dla okolicznych 
mieszkańców to okazja, 
aby znaleźć zatrudnienie 
w lokalnych fi rmach. 

Podczas targów poszukują-
cy zajęcia będą mieli możli-
wość złożenia CV, umówienia 
się na rozmowę kwalifi kacyj-
ną czy pozyskania informacji 
o zakresie działalności danego 
przedsiębiorstwa. Podobnie jak 
podczas poprzednich odsłon 
imprezy organizator (Powia-
towy Urząd Pracy w Grodzisku 
Mazowieckim) szacuje, że na 
najbliższych targach pojawi się 
wiele prywatnych fi rm oferują-
cych zajęcie, będą także agencje 
zatrudnienia i doradztwa za-
wodowego. Już podczas ostat-
niej, październikowej edycji 
wydarzenia Hanna Wilamow-
ska, dyrektor PUP-u podkre-
ślała, że wśród ofert na targach 
przeważają propozycje pracy 
fizycznej czy magazynowej, 
pojawiają się też oferty zatrud-

nienia jako kierowca, ochro-
niarz czy operator wózka widło-
wego. Podobnie będzie teraz.

Podczas targów zaintere-
sowani skorzystają z kącika 
porad, gdzie na pytania odpo-
wiadać będą m.in. pracownicy 
Urzędu Skarbowego, Państwo-
wej Inspekcji Pracy i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Grodziskie Targi Pracy od-
wiedza regularnie po kilkaset 
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powstaniem karty dla mieszkań-
ców prowadzą władze Grodziska 
Mazowieckiego. Swego czasu spo-
ro mówiło się o tym, aby również 
kartę mieli mieszkańcy Prusz-
kowa. Prawdziwy jednak boom 
zapanował w Warszawie. Do-
chodzi nawet do tego, że „swoje” 
karty wprowadzają także władze 
poszczególnych dzielnic. 

utylizowane substancje – twier-
dzi Renata Szymborska. 

Obiekty MIFAMU kontro-
lowali pracownicy urzędu miej-
skiego. Nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości, chociaż w trak-
cie drugiej wizyty dopatrzyli się 
mniejszej ilości beczek, baniek 
i zbiorników z chemikaliami niż 
poprzednio. – Według oświadcze-
nia przedstawiciela MIFAMU 
zostały oddane jednostce upraw-
nionej do utylizacji – informu-
je Patrycja Jankowska, rzecznik 
magistratu. Podczas kontroli nie 
stwierdzono zapachów chemika-
liów. – Dokumenty zgromadzone 
w sprawie oraz dokumentację fo-
tografi czną przekazano do Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w celu podjęcia działań będących 
w kompetencji tego organu – do-
daje Jankowska.  (MAP)

osób i wiele z nich na tym ko-
rzysta (znajduje zajęcie).

Zgłoszenia uczestnictwa 
w targach zainteresowane fi r-
my mogą wysyłać do 4 kwiet-
nia na adres oferty@pupgm.
internetdsl.pl. Sama impreza od-
będzie się 10 kwietnia w godz. 
10.00–13.00 w budynku Zes-
połu Szkół nr 1 w Grodzisku, 
przy ul. Żwirki i Wigury 4.  (AF)

Targi odbędą się 
10 kwietnia 
w budynku Zespołu 
Szkół nr 1
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przede wszystkim oryginalność 
nazwy lub hasła, a także jej zna-
czenie, emocje i skojarzenia jakie 
wywołuje – piszą organizatorzy 
konkursu, dodając jednocześnie, 

Do końca kwietnia 
potrwa konkurs na 
nazwę karty dla 
mieszkańców gminy 
Nadarzyn oraz hasło 
promujące Nadarzyn 
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KOMORÓW
Rozbudowa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Komorowie ma 
szansę ruszyć jeszcze 
w tym roku. Jednak 
nie wszyscy godzą się 
z zaprezentowanym 
projektem. 

Na rozbudowę komorowskie-
go kompleksu szkół czekają 
uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele oraz sami mieszkańcy. 
Władze gminy Michałowice 
ogłosiły już przetarg, zwycięska 
fi rma na podstawie koncepcji 
zaprojektuje i wybuduje m.in. 
nowe skrzydło szkoły. 

Są jednak przeciwnicy kon-
cepcji rozbudowy placówki, 
choć samą rozbudowę uważają 
za potrzebną. Chodzi o przed-
stawicieli Zarządu Osiedla 
Komorów, grupę michałowic-
kich radnych, prezesów komo-
rowskich stowarzyszeń oraz 
cześć mieszkańców. Podkre-
ślają, że proponowana kon-
cepcja ma wady. Jakie? Wśród 
listy poprawek zgłoszono 
m.in. brak próby uporządko-
wania chaosu przestrzennego 
na terenie kompleksu, przy-
padkową lokalizację nowego 
skrzydła, konieczność wycin-
ki drzew, duże przeszklenia 
na południowej ścianie, wy-
tyczenie wspólnych dróg ko-
munikacyjnych dla uczniów 
podstawówki i liceum oraz 
wiele innych. 

Pismo w sprawie wprowa-
dzenia poprawek trafiło do 
wójta Michałowic pod koniec 
lutego. Działania ZOK-u po-
piera już 500 osób. – To nie jest 
tak, że my walczymy o sosny, 
bo w ostatnim okresie nasza 
inicjatywa jest tak odbierana. 
Dążymy do tego, by tak ważna 
i kosztowana inwestycja zosta-
ła wykonana zgodnie ze sztuką 
i zasadami. Nie można dopu-
ścić do tego, by okna w salach 
znajdowały się po prawej stro-
nie, albo żeby układ sali był ta-
ki, że uczniowie siedzą tyłem 
do wejścia  – mówi Marek Bi-
skot z Zarządu Osiedla Komo-
rów. – Apelowaliśmy do wójta, 

że w przypadku tej szkoły naj-
właściwsze byłoby ogłoszenie 
konkursu architektonicznego. 
Dzięki temu poznalibyśmy róż-
ne wizje rozbudowy. Niestety 
wójt został przy swoim i kon-
kursu nie ogłosił – dodaje

Obiekcji co do wyglądu 
i lokalizacji nowego skrzydła 
nie ma za to Rada Rodziców 
komorowskiej podstawów-
ki. W publikacji podpisanej 
przez przewodniczącą rady 
Jadwigę Petyniak i zamiesz-
czonej na stronie rodziceko-
morow.pl, znajduje się szereg 
argumentów „za”. Jako jeden 
z głównych atutów prezento-
wanej koncepcji wymieniona 
jest możliwość nieprzerwanej 
pracy szkoły podczas budowy. 
Zdaniem przewodniczącej ja-
kakolwiek rozbudowa wiązać 
się będzie z wycinką drzew, 

Spór o koncepcję 
rozbudowy szkoły
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW 
Jeśli Zarząd Transportu 
Miejskiego w Warszawie 
nie zaoferuje większych 
zniżek, to jest mało 
prawdopodobne, aby 
Piastów podpisał 
porozumienie w sprawie 
funkcjonowania „Karty 
Warszawiaka Plus”.

K iedy w ubiegłym roku za-
padła decyzja, że miesz-
kańcy stolicy będą mieli 

„Kartę Warszawiaka”, a co za 
tym idzie, po preferencyjnych 
cenach będą mogli nabyć bilety 
kodowane na Warszawskiej Kar-
cie Miejskiej w podstołecznych 
miejscowościach zawrzało. Pa-
sażerowie ZTM mieszkający
w II strefi e poczuli się dyskry-
minowani. Choć tak naprawdę, 
to oni co miesiąc w kasie prze-
woźnika zostawiali większe su-
my niż mieszkaniec Ursusa czy 
Bemowa. I zostawiają nadal…

Chcąc wyjść z twarzą z całej 
sytuacji, władze miasta stołecz-
nego zainicjowały utworze-
nie „Karty Warszawiaka Plus”. 
ZTM szybko więc zapowiedział 
możliwość zakupu biletów ko-
munikacji miejskiej pasażerom 
okolicznych gmin. W dodatku po 
zniżce. Jednak ciężar wprowadze-
nia tej karty spadł na zaintereso-
wane samorządy. – Propozycja 
wydawała się ofertą, która rze-
czywiście pomoże mieszkań-
com i ułatwi im docieranie do 

Oferta? Niezbyt zachęcająca…

Warszawy – powiedział podczas 
ostatniej sesji rady miasta Ma-
rek Kubicki, burmistrz Piastowa. 
Podkreślił jednak zasadniczy mi-
nus karty. – W kolejnej odsłonie 

oferowane przez ZTM sięgają 
w skali miesiąca kwoty 17 zł przy 
bilecie 30-dniowym oraz 32 zł 
przy zakupie biletu 90-dniowe-
go. – Różnica w cenie pomiędzy 
ceną biletu normalnego a ulgowe-
go ma być pokrywana z budżetów 
gmin. Po kalkulacji, szacując że 
średnio ok. 3,5 tys. mieszkańców 
Piastowa korzysta ze wspólnego 
biletu wychodzi, że dofi nansowa-
nie do „Karty Warszawiaka Plus” 
wyniosłoby nas blisko 1 mln zł – 
podkreślił Kubicki.

Piastów wspólnie z władzami 
Pruszkowa skierował do ZTM 
pismo, w którym dobitnie wska-
zuje wady w propozycji i… – Tak 
naprawdę podkreślamy, że ofer-
ta ta powoduje, że gminy w sensie 
społecznym pozostają zmuszone 
do podejmowania decyzji i pono-
szenia dodatkowych kosztów. De 

facto w drażliwym roku wybor-
czym – mówi burmistrz Piastowa.

Odpowiedź zarządu transpor-
tu daleka była od oczekiwań władz 
Piastowa. – Poinformowali nas tyl-
ko, że to czy wprowadzenie karty 
jest zasadne czy nie, zależy wyłącz-
nie od gmin a później rady miasta 
stołecznego. Do ewentualnych, ko-
rzystniejszych zniżek w ogóle się 
nie odnieśli – informuje Marek 
Kubicki. Jest więc wielce praw-
dopodobne, że Piastów nie pod-
pisze stosownego porozumienia 
z ZTM. Sprawą zajmą się jeszcze 
piastowscy radni, którzy z kalku-
latorem w ręku będą musieli nie 
tylko rozstrzygnąć problem, ale 
odpowiedzieć na pytanie zada-
ne przez burmistrza: – Czy gmi-
nę stać na podpisanie kolejnego 
porozumienia, tym razem w zakre-
sie „Karty Warszawiaka Plus”? 

Władze Piastowa krytycznie o propozycji ZTM w temacie „Karty Warszawiaka Plus”

 Czy pasażerowie dotrą do stolicy, korzystając ze zniżek?
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BRWINÓW
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa, 
wygrał darmowy pokaz 
nocnej iluminacji miejskiej 
przestrzeni publicznej 
gminy. Odbędzie się 
on prawdopodobnie 
w brwinowskim 
Parku Miejskim.

P rezydenci, burmistrzo-
wie i  przewodniczą-
cy rad, którzy w Zabrzu 

wzięli udział w Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Miast Pol-
skich dyskutowali m.in. na te-
maty budowy dróg lokalnych, 
gospodarowania odpadami 
oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego. Wśród imprez 
towarzyszących obradom były 
też prezentacje fi rm oferujących 
miastom i gminom usługi. Wy-
pełniając kupony konkursowe, 

Brwinów zabłyśnie nocną porą

można było zdobyć nagrodę 
dla swojej gminy. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
wygrał w ten sposób dla Brwino-
wa darmowy pokaz nocnej ilu-
minacji miejskiej przestrzeni 
publicznej. Fundator nagrody, 
fi rma LBL - Partner Handlowy 
Philips, specjalizuje się w pro-
jektowaniu iluminacji miejskich 
obiektów architektonicznych 

i parków. Jej pokazy można by-
ło podziwiać m.in. podczas 
Królewskiego Festiwalu Świa-
tła w Wilanowie. Do udanych 
realizacji należy też oświetle-
nie zabytków, parków i mostów 
w wielu miastach w Polsce. 

Iluminacyjny pokaz w Brwino-
wie odbędzie się prawdopodob-
nie jesienią – we wrześniu lub 
październiku. Mieszkańcy mogą 

pomóc w wytypowaniu odpowied-
niego obiektu. W komentarzach 
na stronie internetowej prowa-
dzonej przez burmistrza oraz 
na Facebooku gminy Brwinów 
na razie wygrywa Park Miejski.

– Jeszcze nie wiemy dokład-
nie, kiedy zainaugurujemy ilu-
minację. Szczegóły będziemy 
znali po rozmowach z fi rmą za-
pewniającą pokaz. Wszystko na-
tomiast wskazuje na to, że ilu-
minację będzie można oglądać 
w naszym zrewitalizowanym 
Parku Miejskim. Jestem pewien, 
że będzie się wspaniale prezen-
tować. Cały system jest bardzo 
zaawansowany technicznie, zło-
żony z wielu elementów świetl-
nych i bardzo kosztowny. Jego 
wartość opiewa na około półto-
ra miliona złotych. Bardzo faj-
nie jest wygrać taki prezent dla 
swojej gminy – mówi burmistrz
Arkadiusz Kosiński.  (AF)

Iluminacyjny pokaz odbędzie się prawdopodobnie w Parku Miejskim
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– Ta propozycja 
generalnie nawet 
nie jest zbyt… 
zachęcająca – mówi 
burmistrz Kubicki 

tej oferty okazuje się, że miasto 
będzie musiało podjąć decyzję 
o ponoszeniu dodatkowych kosz-
tów. Ta propozycja generalnie 
nawet nie jest zbyt… zachęcają-
ca – stwierdził burmistrz infor-
mując jednocześnie, że obniżki 

ponieważ teren szkoły jest moc-
no zalesiony.

Wójt Krzysztof Grabka nie 
kryje zdziwienia wystąpie-
niem osób krytycznych wobec 
koncepcji rozbudowy szkoły. 
„Z dużym zaskoczeniem przy-
jąłem wniosek o unieważnie-
nie przetargu na „Rozbudowę 
szkoły w Komorowie wraz 
z termomodernizacją”. Mo-
je zaskoczenie jest tym więk-
sze, jeśli weźmie się pod uwagę 
moment w którym zdecydowa-
no o złożeniu wniosku. Stało 
się to w chwili, gdy proces in-
westycyjny wkracza w fi nal-
ną fazę. W tym samym piśmie 
zwrócono się do mnie o prze-
prowadzenie konkursu archi-
tektonicznego na opracowanie 
nowego projektu rozbudowy 
szkoły. Tymczasem koncepcja 
rozbudowy szkoły, która sta-
ła się podstawą przetargu jest 
efektem kompromisu” – czyta-
my w piśmie wójta do dyrekcji 
szkoły, rady rodziców i Zarzą-
du Osiedla Komorów.  (AS)

W ramach rozbudowy 
ma powstać m.in. 
nowe skrzydło szkoły

Jak podał dziennik „Rzeczpospo-
lita”, Monika Z., była żona An-
drzeja Z., ps. Słowik została przez 
warszawską prokuraturę ape-
lacyjną oskarżona o kierowanie 
zbrojnym gangiem. Do pierw-
szych zatrzymań w tej sprawie do-
szło w czerwcu 2013 r. Wówczas 

funkcjonariusze CBŚ zatrzymali 
dziewięcioro członków zorganizo-
wanej grupy przestępczej. Wśród 
nich była Monika Z. ps. Słowikowa, 
żona jednego z byłych szefów gru-
py pruszkowskiej. Według „Rzecz-
pospolitej”, Monice Z. postawiono 
jak na razie dziewięć zarzutów, 

w tym kierowania zorganizowa-
ną grupą przestępczą, udziału 
w obrocie narkotykami oraz za-
rzut płatnej protekcji. Dotyczą one 
działania grupy przestępczej w la-
tach 2001–2005. Zeznania obcią-
żające „Słowikową” mieli złożyć jej 
dwaj bliscy współpracownicy. (AF)

„Słowikowa” kierowała
grupą przestępczą?  

BRWINÓW
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Chodnik 
coraz bliżej 
BRWINÓW
Prawdopodobnie 
w wakacje rozpocznie 
się budowa ciągu 
pieszo-rowerowego 
z Czubina do Rokitna. 
Jeszcze w tym roku 
chodnik powinien 
sięgnąć do granicy tej 
pierwszej miejscowości.

Inwestycja realizowana będzie 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
720. Korzystają z niej głównie 
kierowcy zmierzający od stro-
ny Nadarzyna w kierunku Bło-
nia. Trasa jest dość ruchliwa, 
tymczasem brakuje chodników 
i ścieżek rowerowych. Samo-
rządowcy z Brwinowa i Błonia 
zawarli w ubiegłym roku po-
rozumienie w sprawie budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego 
z Czubina do Rokitna. Zanim 
ruszy budowa urzędnicy muszą 
pokonać pewne przeszkody.

– Na spotkaniu z przed-
stawicielami Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódz-
kich omówiliśmy temat bu-
dowy chodnika. Stanęło na 
tym, że projektant działający 
na zlecenie gminy dostanie od 
MZDW pełnomocnictwo, aby 
występować o decyzję ZRID. 
Do końca czerwca powinna być 
wydana. Realnym terminem 
rozpoczęcia prac związanych 
z budową chodnika jest sier-
pień lub wrzesień. Sama bu-
dowa powinna pójść szybko, 
więc jest duża szansa, że chod-
nik powstanie jeszcze w tym ro-
ku – mówił podczas sesji rady 
miejskiej Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa .

Międzygminne porozumie-
nie dotyczyło wykonania do-
kumentacji projektowej ciągu 
pieszo-rowerowego na odcinku 
od Domu Pomocy Społecznej 
w Czubinie do drogi wojewódz-
kiej nr 700 w Rokitnie oraz cią-
gu pieszo-rowerowego w pasie 
drogi powiatowej 1509W na 
odcinku od DPS do skrzyżowa-
nia z drogą gminną w Czubinie.

Ciąg pieszo-rowerowy bę-
dzie miał szerokość 3 metrów, 
ale... nie jest pewne, że Błonie 
wybuduje w tym roku swoją 
część. – My w granicach Czu-
bina przystąpimy do budowy 
ciągu na pewno w tym roku, 
gmina Błonie ma natomiast 
pewne problemy z wydziele-
niem nieruchomości pod swo-
ją, znacznie mniejszą część 
inwestycji, dlatego może się 
nieco opóźnić. Ale mamy na-
dzieję, że tak nie będzie – po-
wiedział nam Kosiński.  (AF)

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

Piątek, 28 Marca 2014

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wiosenne porządki 
w miejskich parkach 
dobiegają końca. 
Kierowcy zastanawiają 
się, kiedy zarządcy dróg 
zrobią je na ulicach. 
– Po zimie praktycznie 
nie da się jeździć 
– podkreślają. – Działamy 
– mówią zarządcy.  

D ziury, wyrwy, piach, ka-
myki – tak wygląda po 
zimowej porze więk-

szość lokalnych dróg. Ich za-
rządcy powoli przygotowują się 
do napraw. Słowo „powoli” nie 
powinno dziwić, gdyż w wielu 
przypadkach dopiero rozpoczę-
ło się szukanie fi rm remonto-
wych. A to oznacza, że prace 
porządkowe na niektórych dro-
gach nie zostaną szybko wyko-
nane. – Dziury na drogach to już 
standard. Zwłaszcza po zimie. 
Pogoda jednak pozwala na re-
monty, ale ekipy łatające dziury 

Drogi wymagają porządkowej miotły

można zliczyć na palcach jed-
nej ręki. Nie obchodzi mnie, 
że ta droga jest miasta, a tam-
ta województwa. Wszystkie są 
zaniedbane i coś trzeba z tym 
zrobić, bo jeśli chodzi o estetykę, 
to też nie wygląda to za dobrze 
– mówi czytelnik Mariusz. 

Ale nie tylko w niezałatanych 
dziurach, o których wspomniał 
wyżej czytelnik, jest problem. 
Przykład? Żwir zalegający na al. 

Wojska Polskiego w Pruszkowie. 
– Drobne kamyczki leżą na skra-
ju drogi, a gdy rozpędzony sa-
mochód na nie najedzie „strzela-
ją” w inne auta i w przechodniów. 
Czy nie można tego zwyczajnie 
pozamiatać? Nie wspomnę już 
o zapchanych kratkach ścieko-
wych – podkreśla pani Agata. 

Al. Wojska Polskiego znajdują-
ca się w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 719 jest w gestii Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Mamy już wybraną firmę. 
Wszelkie naprawy ubytków pro-
wadzimy na bieżąco – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW. – Jeśli chodzi o sprząta-
nie to prace rozpoczniemy w po-
łowie kwietnia, bo tak zakłada 
umowa z wykonawcą. Chcemy jed-
nak uprzątnąć drogi jeszcze przed 
Wielkanocą – dodaje. Co z droga-
mi powiatowymi w Pruszkowie? 

Zarządcy dróg mówią, że działają. Jednak kierowcy mają inne zdanie na temat stanu nawierzchni

 Niektóre drogi na naprawę nawierzchni jeszcze poczekają...
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Zabiorą się za kolektory sanitarne
REGION
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie przystąpiło 
do kompleksowej 
modernizacji 
kolektorów sanitarnych 
na terenie Pruszkowa, 
Piastowa i stołecznego 
Ursusa. 

W ramach zadania „Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Warszawie – Faza 
IV” konsorcjum trzech firm 
wykona projekt moderniza-
cji, a następnie wyremontuje 
kolektory umownie podzielo-
ne według obszaru na A, B, C 
i D. Łącznie modernizacją ob-
jętych będzie 12 kilometrów 
kanałów ściekowych. Inwesty-
cja przewiduje także budowę 
odgałęzień.

 Kolektor A przebiega przez 
Ursus i Piastów. Zlokalizowany 
jest w ulicach Poznańskiej, Żbi-
kowskiej, Sosnkowskiego, Naru-
towicza, Zacisze, Partyzantów, 
Miejskiej, Morskiej Grunwaldz-
kiej, Orzeszkowej, a także przez 
tereny zielone. Kolektor B bie-
gnie w pruszkowskich ulicach 
Wiśniowej, Podmokłej, Wierz-
bowej, Wąskiej, Krzywdy, Ro-
botniczej, Staszica, Powstańców 
– mówi Roman Bugaj, rzecz-
nik prasowy MPWiK. – Ko-
lektor C obejmuje zasięgiem 
ulice w Pruszkowie, takie jak 

Poznańska, Ciechanowska, 
Długa, Warsztatowa, Miernicza, 
Studzienna, Zimna, Barcewicza, 
Ogińskiego, Żbikowska, Wojska 
Polskiego; w Piastowie: Henryka 
Brodatego, Orłów Polskich, Or-
łów Piastowskich, Warszawska, 

Sprzątać zaczęli,
a śmieci czekają
MILANÓWEK
Pogoda zachęca do 
wiosennych porządków 
na działkach. I tu 
pojawia się problem 
z odpadami zielonymi. 
Mieszkańcy Milanówka 
na ich odbiór muszą 
poczekać do... 
26 kwietnia.

Wiele osób porządkuje swoje 
działki i ogrody – wygrabiają li-
ście, czyszczą altanki. Większość 
odpadów z tego typu prac jest pa-
kowana do worków i wystawia-
na przed posesje. Mieszkańcy 
Milanówka mają jednak kło-
pot. Gmina prowadzi co praw-
da odbiór takich odpadów, ale 
pierwsza zbiórka odbędzie się 
dopiero pod koniec kwietnia. 
Tymczasem worki już dziś za-
legają przed działkami. Efekt? 
Wiele chodników jest zablo-
kowanych, zaśmieconych.

Milanowska straż miejska 
przypomina, że odpady nale-
ży wystawiać zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem odbiorów. 

Właściciele działek mają jednak 
co do terminów inne zdanie. 
–Postanowiłem zrobić porząd-
ki na posesji. Uzbierało się tro-
chę śmieci, a przecież nie będę 
ich trzymał do końca kwietnia. 
Płacę za odbiór odpadów i chcę, 
żeby zostały one zabrane już 
teraz – mówi czytelnik Piotr.

Na razie nic z tego. – Harmo-
nogram zbiórek został już usta-
lony. Akcja odbioru liści będzie 
prowadzona 26 kwietnia. Trud-
no jednoznacznie określić czy 
termin jest zbyt długi, czy zbyt 
krótki. Jeśli to rozwiązanie się 
nie sprawdzi będziemy myśleć 
nad zmianami – mówi Patry-
cja Jankowska, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Milanówka. 
– Wiosną liści jest o wiele mniej. 
Większość mieszkańców ro-
bi porządki na działkach głów-
nie jesienią i wtedy prowadzimy 
częstsze zbiórki – dodaje. Straż-
nicy miejscy podkreślają, że 
osoby, które nie stosują się do 
wyznaczonego harmonogramu 
odbiorów odpadów, będą obli-
gowane do ich usunięcia.  (AS)
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– Wykonawca już działa na na-
szych drogach. Regularnie pro-
wadzimy objazdy dróg i usuwamy 
ubytki na bieżąco – twierdzi Jerzy 
Kongiel, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego. Jego zdaniem, tra-
sy powiatowe po zimie są w wy-
jątkowo dobrym stanie. –  W tym 
roku zgłoszeń od mieszkańców 
mamy niewiele, jest to zasłu-
gą nie tylko łagodnej zimy i nie-
wielkich wahań temperatur, ale 
również systematycznie przez 
nas realizowanych inwestycji
 drogowych – twierdzi Kongiel.

Drogowcy działają także na 
miejskich drogach. – Ustalamy 
na bieżąco, gdzie trzeba wyko-
nać remont cząstkowy. Zgło-
szenia otrzymujemy również od 
mieszkańców – informuje Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie. 
– Obecnie działamy na terenie 
dzielnicy Bąki, gdzie równamy 
drogi gruntowe. Po zimie jest 
w nich wiele dołów i tworzą się 
zastoiska wody – dodaje. 

Prace kanalizacyjne nie 
powinny jednak przysparzać 
utrudnień mieszkańcom. Ście-
ki będą odbierane przez prze-
pompownie uruchomione na 
czas remontu. Natomiast pro-
blemy dla kierowców mogą się 
pojawić po rozpoczęciu robót 
wykopowych. – Trwają prace 
inwentaryzacyjne kolektorów 
A, B i C. Kolektor D został zin-
wentaryzowany i przystąpiono 
do projektu jego moderniza-
cji. W najbliższych tygodniach 
nie przewidujemy utrudnień 
w ruchu drogowym – twier-
dzi Bugaj. 

Zgodnie z harmonogramem 
wykonawca zamierza rozpo-
cząć modernizację od kolekto-
ra B. Start pod koniec kwietnia 
tego roku. Termin zakończenie 
całego zadania przypada z koń-
cem 2015 r.  (AF)

Jagiełły, Falskiego, w Duchni-
cach (Ożarowska) i Raszynie 
(al. Krakowska). Kolektor D 
zlokalizowany jest w Pruszko-
wie w ul. Różanej, Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej, Bolesława 
Prusa – wylicza.

Prace kanalizacyjne 
nie powinny 
przysparzać utrudnień 
mieszkańcom 

Inspektor budowlany zakończył kon-
trolę nowego skrzydła budynku szko-
ły podstawowej w Sękocinie. Roboty 
zakończyły się w lutym. Od tamtej 
pory trwają odbiory techniczne. Do-
biegają końca i niebawem obiekt po-
winien być dostępny dla uczniów. 
Straż pożarna i sanepid, a także 

raszyńscy urzędnicy już odebra-
li skrzydło szkoły. Teraz oczekiwana 
jest pozytywna decyzja powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego. 
– Inspektor zakończył kontrolę i cze-
kamy na pozwolenie na użytkowanie. 
Nowa część jest wyposażana i wydaje 
się, że w ciągu tygodnia, może dwóch, 

dzieci będą miały tam lekcje – mówi 
Maria Jasik-Sikorska z Referatu Inwe-
stycji i Remontów Urzędu Gminy Ra-
szyn. – Jak tylko zostanie oddane do 
użytku nowe skrzydło, ruszy general-
ny remont starego – dodaje. Zakoń-
czenie prac na całym obiekcie jest 
możliwe z końcem czerwca. (DP)

Nowe skrzydło budynku 
szkoły wkrótce „załopocze”

SĘKOCIN
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Nieruchomości: przetargi na wiosnę
Brwinów, ul. Suwalska: cena 
wywoławcza działki położonej 
przy ul. Suwalskiej róg Kryni-
czanki wynosi 249 220 zł. Dział-
ka leży na terenie nieposiadającym 
obecnie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Po-
łożona jest na obszarze o wiodącej 
funkcji mieszkaniowej.

Biskupice: działka znajdująca 
się przy drodze wojewódzkiej 
nr 720 ma powierzchnię 5100 m2.
Jej cena wywoławcza wynosi 
142 800 zł brutto. Grunt przyle-
ga od południowej swej granicy 
do drogi wojewódzkiej nr 720 na 
głębokości ok. 105 m. Jest to ob-
szar mieszany o wiodącej funkcji 
mieszkaniowej, usługowej oraz rol-
niczo-produkcyjnej. Działka leży 
na terenie nieposiadającym obec-
nie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, tak więc 
określenie warunków zabudowy 
i zagospodarowania nastąpi w dro-
dze decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.

Warunkiem przystąpienia do 
ww. przetargów jest wpłacenie do 
7 kwietnia 2014 r. wadiów w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej. 
Przetargi odbędą się 11 kwiet-
nia 2014 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12.

Brwinów, ul. Żwirowa: działka 
o pow. 3981 m2  przy ulicy Żwiro-
wej 7 położona jest w atrakcyjnym 
miejscu, na terenie zurbanizowa-
nym, w otoczeniu willowej zabu-
dowy jednorodzinnej. Znajdują 
się na niej fragmenty przedwo-
jennego budynku, który posiada 
ciekawą formę architektoniczną. 
Urząd Gminy Brwinów dysponu-
je inwentaryzacją budynku, któ-
ra zawiera opis techniczny, widok 
elewacji, rzuty poszczególnych 
kondygnacji, a także opis i ocenę 

stanu istniejącego. Dokumenta-
cja pozwala na odbudowę willi 
w pierwotnym kształcie, jeśli ta-
ka będzie wola inwestora.

Parzniew: działka o powierzch-
ni 0,9697 ha, przeznaczona pod 
wielorodzinną zabudowę miesz-
kaniową z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. Jest to nierucho-
mość narożna, położona przy 
dwóch asfaltowych drogach pu-
blicznych, bezpośrednio sąsiadu-
jąca z osiedlem wielorodzinnym 
znajdującym się od strony północ-
nej. Dla tego terenu obowiązują 
ustalenia ogólne miejscowego 

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zbycie pięciu działek położonych w Brwinowie oraz w Biskupicach, w Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mają być przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Reklama

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa  
w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 
i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. nr 199, poz. 1227z późn. zm.) informuje, że w tutejszym organie toczy 
się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” 
na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” 
i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 
w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). 
Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)” oraz 
postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013 
z dnia 22.02.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa 
drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, 
Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz 
(bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany 
poza granicami m.st. Warszawy”. Inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach ww. postępowań.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, 
zaś organem właściwym do wydania  postanowienia w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 
i ustnej do protokołu, w terminie od 31.03.2014 r. do 22.04.2014 r. w Wydziale 
Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609 od pon.- pt.  
w godz. 12.00-16.00). 
 Zawiadamia się, iż rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie 
się w dniu 14.04.2014 r. o godzinie 13.00, w Szkole Podstawowej w Raszynie,  
ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn.
 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po 
upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM
WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM zm.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

 
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 

w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji 

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 
1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227z późn. zm.) informuję, że w tutejszym 
organie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 
od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem 
tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do 
skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka 
(wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki 
Małe” – skrzyżowanie z DW 721”. Inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na  środowisko w ramach postępowania  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda 
Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 31.03.2014 r. 
do 22.04.2014 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 609 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). 
Zawiadamia się, iż rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa 
odbędzie się w dniu 14.04.2014 r. o godzinie 16.00, w Szkole Podstawowej 
w Raszynie, ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone 
po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 
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Nieruchomość  w Parzniewie
do wydzierżawienia
pod uprawy rolne:

powierzchnia 3,1414 ha

Informacji na temat dzierżawy i przetargów udziela 
Referat Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój 204. 
Telefony (22) 738 26 13, (22) 738 26 53. 

planu zagospodarowania prze-
strzennego. Cena wywoławcza 
3 600 000 zł. 

Kanie: działka o pow. 3 594 m2,
zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego, przeznaczona pod usługi 

nieuciążliwe, znajdująca się mię-
dzy drogą wojewódzką nr 719
(trasa Warszawa- Grodzisk 
Maz.), a ulicą Szkolną. Na dział-
ce znajdują się pozostałości 
budynku gospodarczego o po-
wierzchni 30 m2. Cena wywo-
ławcza 900 tys. zł. 

Warunkiem przystąpienia 
do ww. przetargów jest wpła-
cenie do 5 maja 2014 r. wadiów 
w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej. Przetargi odbędą się 
9 maja 2014 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12. (PR)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrza Gminy Brwinów o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  wraz  
z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.)  w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,  
poz. 871) oraz uchwał Rady  Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 
czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego części miasta i gminy Brwinów, zmieniającego Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów obejmującego 
jednostkę administracyjną – miasto Brwinów (z wyłączeniem terenów objętych 
odrębnymi planami  miejscowymi)”  wraz  z  prognozą  oddziaływania na  
środowisko,  w okresie  od  7  kwietnia  do  9  maja  2014r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach 
pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożo- 
nego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie  
do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki  
organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi 
dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014r. 
Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 28 kwietnia 2014r. w sali na Stadionie Miejskim  
w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1  
i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), ww. projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się, z udziałem 
społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi  
i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprze- 
kraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014r. Uwagi i wnioski w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone  
w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy  
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.  

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński

 Biskupice  Brwinów, ul. Suwalska
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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
Reklama

Reklama

Spróbuj swoich sił, 
pobiegnij na 10 km
RASZYN 
Bieg Raszyński to 
jedna z największych 
imprez tego rodzaju 
organizowanych 
pod Warszawą. 
6 kwietnia do 
pokonania będzie 
10 kilometrów.

W tegorocznej, piątej edycji 
imprezy udział zadeklaro-
wało jak dotychczas ponad 
550 osób z Warszawy i oko-
lic. Organizatorzy zastrzegli 
sobie prawo do zamknięcia li-
sty startowej po przekrocze-
niu progu 600 zawodników. 
Wśród uczestników znajdą 
się doświadczeni biegacze, 
m.in. z Krakowa, Gdańska 
czy Łodzi.

Do pokonania będzie dystans 
10 kilometrów. Trasę złożoną 
z trzech okrążeń (po ok. 3,3 km) 
wytyczono ulicami Szkolną, Po-
niatowskiego, Mickiewicza, 

Lotniczą, 19 kwietnia, Spo-
kojną, Wesołą, Młynarską, So-
kolnickiego. Finisz na ul. Unii 
Europejskiej. Biegacze wyruszą 
o godz. 11.00 sprzed raszyńskie-
go magistratu. Przed biegiem 
głównym na trasie pojawią się 
miłośnicy nordic walkingu.

Organizatorzy przygotują 
dla zawodników pakiety star-
towe składające się z pamiąt-
kowego medalu, koszulki 
biegowej, napoju izotonicz-
nego i posiłku regeneracyjne-
go. Wśród uczestników, którzy 
ukończą dystans rozlosowa-
ne będą nagrody – nowocze-
sny tablet i sportowy zegarek. 
W kategorii „Najszybsi z gminy 
Raszyn” trofeami będą tablety. 
Dla najszybszych w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych przewidziano nagrody 
pieniężne. Otrzymają je też 
najstarsi biegaczka i biegacz.

Zapisy do 2 kwietnia. Wpi-
sowe – 70 zł.  (AF)

Powiat również chce walczyć z janosikowym
PRUSZKÓW
Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że janosikowe, 
które płacą 
województwa jest 
niezgodne z konstytucją. 
O zniesienie daniny na 
rzecz biedniejszych 
regionów chcą walczyć 
również powiaty.

Władze województwa mazo-
wieckiego od lat nie zgadzały się 
z niesprawiedliwym sposobem 
naliczania janosikowego. Ko-
nieczność płacenia daniny do-
prowadziła Mazowsze na skraj 

bankructwa. Z podobnymi pro-
blemami borykają się powiaty. Po 
orzeczeniu (dotyczy tylko woje-
wództw) Trybunału Konstytucyj-
nego również one chcą stanąć do 
walki o zniesienie janosikowego. 

– Powiat pruszkowski zalicza-
ny jest, jeżeli chodzi o powiaty 
ziemskie, jako drugi pod wzglę-
dem wysokości płacenia janosi-
kowego. Z roku na rok płacone 
kwoty się zwiększają. Są one 
bardzo dużym obciążeniem dla 
naszego budżetu – przyznała pod-
czas marcowej sesji rady powia-
tu Elżbieta Smolińska, starosta 
powiatu pruszkowskiego.

Tylko w ubiegłym roku powiat 
oddał daninę w wysokości bli-
sko 27 mln zł. Dla porównania: 
przebudowa mostu na rzecze 
Utracie wraz z poszerzeniem 
ulicy Bolesława Prusa koszto-
wała ok. 4 mln zł. – Takie wy-
płaty blokują nasze działania 
inwestycyjne i nasze działa-
nia rozwojowe. Mamy za sobą 
orzeczenie Trybunału Konstytu-
cyjnego mówiące o tym, że taki 
system funkcjonowania janosi-
kowego jest niezgodny z kon-
stytucją – podkreśliła starosta. 
– To rozstrzygniecie dotyczy 
samorządów wojewódzkich 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Miał być remont, nie 
ma. Cześć mieszkańców 
protestowała, 
a gdy udało się już 
rozwiązać problem, 
to przedsięwzięcie 
zablokowały procedury...

P erypetie z przebudową 
ulicy Mickiewicza trwają 
kilka lat. O naprawę drogi 

mocno zabiegali sami mieszkań-
cy. Tymczasem gdy do podpi-
sania umowy i wejścia w teren 
szykował się wykonawca, pojawi-
ły się protesty. Niektórzy miesz-
kańcy nie chcieli się zgodzić na 
podział działek. 

Sprawa trafiła do wojewody 
i choć ten protesty odrzucił, to do-
patrzył się błędów w dokumenta-
cji, miał zastrzeżenia do sposobu 
przygotowania map. Po odwoła-
niach urzędnicy z pruszkowskie-
go magistratu ostatecznie musieli 
dokumenty poprawić i ponownie 

Mickiewicza, czyli historia bez końca

wystąpić o zezwolenie na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRiD). 
Wszystkie procedury trwały po-
nad rok i w efekcie przetarg trzeba 
było unieważnić. To oznacza, że 
na remont ul. Mickiewicza trze-
ba dalej poczekać. 

Większość zamieszkałych 
przy tej ulicy przestaje już wie-
rzyć, że droga kiedykolwiek 
zyska nową nawierzchnię. – 
Z nazwy ulicy jestem dumy, na-
tomiast z nawierzchni absolutnie 

nie. Najgorsze jest to, że nikt tą 
sprawą nie jest zainteresowa-
ny oprócz samych mieszkań-
ców. Podejrzewam, że nasi 
urzędnicy stracili kontakt z rze-
czywistością – mówi Tadeusz, 
mieszkaniec ul. Mickiewicza. 

Jednak urzędnicy nie zapo-
mnieli o ul. Mickiewicza. Czekają 
na wydanie nowej decyzji ZRiD. – 
Musieliśmy zaktualizować mapy 
podziałowe, a następnie złożyć je 
do starostwa. Teraz czekamy na 

wydanie decyzji. Z tego co wiem, 
niektórzy mieszkańcy będą po-
nownie składać odwołania – infor-
muje Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie. 
– Wcześniej mieliśmy wybranego 
wykonawcę, ale z powodu odwo-
łań konieczne było unieważnie-
nie przetargu. Nie chcemy, by ta 
sytuacja się powtórzyła – dodaje. 

Dlaczego zatem urzędnicy nie 
podzielili inwestycji na etapy? Po-
zwoliłoby to wyremontować od-
cinek „nieoprotestowanej” drogi. 
– Projekt obejmuje przebudowę 
ul. Mickiewicza i tak też jest wyda-
wana decyzja ZRiD. Później pra-
ce możemy realizować etapami, 
ale pod warunkiem, że decyzja się 
uprawomocni. Podzielenie całej 
inwestycji na kawałki już na eta-
pie ZRiD-u wiązałoby się z ko-
niecznością stworzenia nowego 
projektu, uzyskania uzgodnień. 
Procedury te są czasochłonne i re-
alizację inwestycji musielibyśmy 
ponownie przesunąć – twierdzi 
Elżbieta Korach. 

Większość mieszkańców ulicy przestaje już wierzyć, że droga zyska nową nawierzchnię

 Temat przebudowy ul. Mickiewicza ciągnie się od lat
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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
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Profesjonalny serwis sprzątający  

Sprzątanie biur, obiektów przemysłowych, hal magazynowych,  
centrów logistycznych, osiedli i wspólnot mieszkaniowych,  

hipermarketów, sklepów

www.sprzatanie-bc.pl                  tel. 662-944-012

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Większość mieszkańców ulicy przestaje już wierzyć, że droga zyska nową nawierzchnię

w związku z tym koalicja po-
wiatów zdecydowała, by wystą-
pić z wnioskiem do trybunału. 
Nie jednym wspólnym, ale każ-
dy powiat którego dotyczy ten 
problem wystąpi z odrębnym 
wnioskiem, aby pokazać w ten 
sposób ogrom problemu. Nie jest 
to sprawa jednego powiatu, ale 
jest to błąd systemowy, który 
wymaga naprawienia – dodała.

W samym województwie ma-
zowieckim daninę płaci osiem 
powiatów. Wnioski do Trybuna-
łu Konstytucyjnego o zniesienie 
janosikowego miały trafi ć jesz-
cze w marcu.  (AS)

PRUSZKÓW
Akademia Piłkarska Znicza Prusz-
ków rozpoczyna nabór chłopców 
urodzonych w latach 2003–2007 r., 
którzy chcieliby przeżyć przygodę fut-
bolową. 30 marca o godz. 10.00 na 
obiektach klubowych Znicza przy Bo-
haterów Warszawy 4 odbędą się te-
sty dla chłopców z roczników 2003, 

2004 i 2005. Obowiązuje strój sporto-
wy: koszulka, spodenki, getry, obuwie 
piłkarskie. 6 kwietnia w tym samym 
miejscu i o tej samej porze odbędą się 
testy naborowe dla chłopców urodzo-
nych w latach 2006 i 2007. Rodziców 
zainteresowanych udziałem swoich 
dzieci w naborach przedstawiciele 

Akademia Piłkarska Znicza 
szuka futbolowych talentów

Znicza proszą o wcześniejszy kontakt 
z trenerem koordynatorem w celu 
dopisania do listy uczestników 
(należy podać imię, nazwisko, rok 
urodzenia). Osobą koordynującą 
działania w akademii jest Artur 
Kalinowski, mail: artur.kalinowski.
znicz@gmail.com. (AF)



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 

 ► Agent Ochrony Pruszków noce 
tel. 695480092 

 ► Do sprzątania domu panią wiek 
do 45 lat Pruszków Gąsin 787114146 

 ► FRYZJERKĘ/RA OD ZARAZ 
607052845 

 ► Pani do sprzątania domu 1 dzień 
w tygodniu – sobota w Komorowie, 
606 742 493 

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 

 ► 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 bez nałogów zaopiekuje się 
dzieckiem, 506 123 129 

 ► 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 

 ► 6,5h budowlano-rolna 150-450m2, 
Nieborów, 603 87 87 83 

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

 ► Bezpośrednio mieszkanie 
w Pruszkowie M4, 47,2 m2
 blisko WKD, 507 922 988 

 ► 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. zł   

 ► Działka budowlana Żbików, 
ul. Pańska - pow. 560m2. Media 
– gaz, woda stary budynek do rozbiórki. 
Cena ok 400 m2. tel: 784 650 067 

 ► 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 bezpośrednio dom 
z działką w Podkowie Leśnej 
1272 m, 605 726 472 

 ► 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, 2 pokoje, 38m2, 
tel. 732 839 466

 ► 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

 ► 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 

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 

Sprzedam

 ► Nowy keyboard, 22 216 70 11 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Absolutnie : ocieplenia budynków, 
elewacje, obróbki blacharskie, 
solidnie. tel. 691-761-326 

 ► 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 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► 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  

POMOCNIK LAKIERNIKA DO 
WARSZTATU SAMOCHODOWEGO 
GRODZISK MAZ. tel. 501 779 099

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

 ► Remonty, 535 872 455 

Studnie, 694 869 194 

Ślusarstwo, balustrady, grodzenia, 
bramy, usługi spawalnicze. 
Konkurencyjne ceny, 695 140 282 

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

 ► Usługi remontowo-
-wykończeniowe, 786 166 681 

 ► 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 

Zdrowie

Dieta Cambridge licencjonowany 
konsultant, Odchudzanie, Dietetyk. 
Tel 604-29-29-93
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BAZAAR PRO ECO
NATURALNE KOSMETYKI  
Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

OLEJ KOKOSOWY I PRODUKTY Z KOKOSA 
MAROKAŃSKI OLEJ ARGANOWY 

JAGODY GOJI & ACAI
SUROWE KAKAO, CHIA, ZIELONA KAWA 

MŁODY JĘCZMIEŃ  
CHLORELLA, SPIRULINA, ALOES 
EKOLOGICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

WWW.BAZAARPROECO.PL  
tel. 609 704 208

Pruszków ul. Kościuszki 8 lok. 9 (w pasażu)

Spróbuj swoich sił, 
pobiegnij na 10 km

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

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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