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Gotowe domy w Jaktorowie. Program Dom ZA Mieszkanie więcej na stronie 6.

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przejazd na ulicy 
Działkowej, choć już 
nieczynny, nadal budzi 
emocje. I trudno się 
dziwić, gdyż mieszkańcy 
zostali pozbawieni 
wygodnej przeprawy 
przez torowisko. 
A alternatywy, 
póki co, brak.

W ramach moderni-
zacji linii kolejowej 
z Łodzi do Warsza-

wy kolejarze z PKP Polskich Li-
nii Kolejowych zmienili układ 
drogowy Pruszkowa. Jak? Prze-
nieśli przejazd przez torowisko 
z ulicy Działkowej na ul. Prze-
jazdową. Odległość między 

starą a nową przeprawą nie sta-
nowi problemu dla kierowców 
ciężarówek czy osobówek. Kło-
pot, i to spory, mają za to pie-
si i rowerzyści, którzy stracili 
wygodną przeprawę. 

Mieszkańcy są wzburzeni, 
że nikt nie zadbał o ich bezpie-
czeństwo. – Został otwarty nowy 
przejazd, a co z ludźmi z Dział-
kowej i okolic, którzy chodzą do 
pracy i szkoły. Wielu pracuje po 
tej czy po tamtej stronie. Miało 
być wybudowane przejście dla 
pieszych, ale z tego co widać nic 
się w tym kierunku nie dzieje. 
Ludzie mają fruwać? – pyta Bo-
gumiła z dzielnicy Gąsin. 

Podobnych opinii pada wię-
cej. Zwłaszcza, że droga od ulicy 
Działkowej w kierunku nowego 
przejazdu na Przejazdowej po-
zbawiona jest chodnika. Miesz-
kańcy mają więc dwa wyjścia: 

– Przez torowisko mamy fruwać? – pytają mieszkańcy ulicy Działkowej i okolic

Przeprawy nie ma, kłopot jest

lawirować między samocho-
dami albo łamać przepisy i po-
konywać tory na Działkowej. 
Władze Pruszkowa co praw-

da zapowiadają, że w miejscu 
dawnego przejazdu na Dział-
kowej zostanie wybudowana 
wygodna i bezpieczna przepra-

wa. Pojawia się jednak pytanie: 
Co do tego czasu?

 Władze Pruszkowa zapowiadają, że na Działkowej powstanie bezpieczna przeprawa

– Przez torowisko mamy fruwać? – pytają mieszkańcy ulicy Działkowej i okolic

WIĘCEJ  2
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zaprasza we współpracy z

sp. z o.o.

PAPIEROSY,  E-PAPIEROSY, TYTOŃ,
CYGARA, FAJKI, SHISHA, AKCESORIA

Pruszków, ul. Berenta 12

Piątek, 27 Czerwca 2014
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FOTOMIGAWKA

 Niewłaściwie zaparkowane auta to, niestety, codzienność. Także 
w Pruszkowie. – Chciałbym zwrócić uwagę na niezbyt kulturalne parko-
wanie na chodniku przy ul. Chopina, na wysokości  siłowni. Takie bloko-
wanie chodnika utrudnia życie osobom starszym, inwalidom, matkom 
z dziećmi – mówi czytelnik Adam. Gdzie jeszcze w okolicy zauważyliście 
przypadki złego parkowania aut? Nadsyłajcie zdjęcia na adres kontakt@
wpr24.pl. Może uda się utemperować niesfornych kierowców?  (AF) 
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Kolejarze i włodarze miasta pod-
kreślają, że starą przeprawę na 
ul. Działkowej zastąpi wygodny 
tunel. PKP PLK twierdzą, że 
będzie to przejście dla pieszych 
i rowerzystów. Władze Pruszko-
wa dodają, że starają się o stwo-
rzenie w tym miejscu przejazdu 
również dla samochodów oso-
bowych. Jednak jedni i drudzy 
nie są w stanie powiedzieć, kie-
dy przeprawa powstanie, choć 
w sprawie coś drgnęło. – Zobo-
wiązaliśmy się do wykonania 
koncepcji tunelu. Jeżeli uzyska 
pozytywną opinię Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
to zostanie włączony do projektu 
PKP. Chodzi o modernizację linii 
447, czyli linii podmiejskiej – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – PKP wyraziła 
zgodę na takie rozwiązanie pod 
warunkiem, że nie będzie musia-
ła zmieniać decyzji środowisko-
wej. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na projekt tunelu. Na przygoto-
wanie dokumentacji mamy czas 
do końca roku – dodaje.

Samo przygotowanie dokumen-
tów zajmie pół roku, a ewentual-
na realizacja, szacunkowo, około 
dwóch lat. Co przez ten czas mają 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

zrobić mieszkańcy? Ryzykować 
i łamać przepisy? Andrzej Ku-
rzela uspokaja i zaznacza, że 
jest przygotowywane rozwiąza-
nie zastępcze. – Od 1 września 
chcemy uruchomić nową linię 

kształtem trasy jeszcze pracuje-
my. Decyzję podejmiemy w naj-
bliższych dniach. Później ogłosimy 
przetarg i wyłonimy przewoź-
nika, który zajmie się obsługą 
linii – mówi wiceprezydent. 

Pomysł nie jest zły, ale dlacze-
go autobus pojedzie dopiero za 
dwa miesiące? – Połączenie ma 
służyć głównie uczniom dwóch 
szkół znajdujących się po obu 
stronach torowiska. Większość 
mieszkańców i tak porusza się sa-
mochodami. Dodatkowo w wa-
kacje ruch jest nieco mniejszy 
– twierdzi Kurzela. – Jeśli po-
łączenie się sprawdzi, to utrzy-
mamy je również po zakończeniu 
budowy tunelu. Autobusy jednak 
zamiast przejazdem w śladzie 

1 września ma zostać 
uruchomiana 
linia autobusowa, 
która połączy dwie 
„strony” Pruszkowa

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

Reklama

Sprzedam Lokal usługowy 78 m2

Osiedle „Parzniew I”
Bezpośrednie wyjście na ul. Działkową

Ogródek
Klimatyzacja

 
Tel. 22 759 96 96
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Przeprawy nie ma, kłopot jest
– Przez torowisko mamy fruwać? – pytają mieszkańcy ulicy Działkowej i okolic

autobusową, która połączyłaby 
Gąsin z Osiedlem Staszica lub 
stacją PKP. Nad ostatecznym 

ul. Przejazdowej będą jeździć tu-
nelem na ul. Działkowej – dodaje. 

Wiadomość o uruchomieniu 
linii autobusowej zapewne ucie-
szy niektórych mieszkańców. 
Pozostaje jednak pytanie: Dla-
czego nikt nie pomyślał o stwo-
rzeniu nowej linii jeszcze przed 
przeniesieniem przejazdu? 
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KLUB PRAKTIKER

Dzięki Złotej Karcie Klubu Praktiker,
otrzymasz solidny rabat  
na jego urządzenie!

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Dla zaradnych

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Zgłoś się z dowodem zakupu  
nieruchomości do Informacji 
Głównej, aby otrzymać  
Złotą Kartę i rabat 10%*.
Akcja promocyjna trwa:  
5.05 - 31.12.2014 r.

Warszawa – Janki, pl. Szwedzki 4
tel. 22 73 57 700   

pon.–sob. 8.00–21.00, niedz. 9.00–20.00
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PRUSZKÓW 
Teren przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry „Kamyk” w Pruszkowie zamieni się 
w muzyczną scenę. W nabliższą so-
botę 28 czerwca odbędzie się tam 
Rock Piknik. Jako gwiazda wystą-
pi Lao Che (na zdjęciu). Wcześniej, 
od godz. 15.00, na scenie przy ul. Mi-
ry Zimińskiej-Sygietyńskiej zagrają 

lokalne zespoły: Little Boy, Stara Pa-
ka, Justice Theory, The Pillowers, 
Węże i Mrówki, Sundram. Koncer-
ty potrwają ok. 40 minut, pomiędzy 
występami zespołów przewidziano 
10-minutowe przerwy. Koncert grupy 
Lao Che rozpocznie się o godz. 20.30 
a zakończy ok. 22.00. – W czasie 

W sobotę Rock Piknik. Przy
„Kamyku” będzie ostre granie

imprezy pojawią się również anima-
torzy ze stoiska Monar. Będą też wy-
stępy i warsztaty taneczne, rozmowy 
z terapeutą i zmagania beatboxerów 
– mówi Marlena Stempniak z Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Patronami 
medialnymi imprezy są Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl. (AS)

Piątek, 27 Czerwca 2014
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PRUSZKÓW
Plany budowy 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego 
w Pruszkowie są znane, 
ale sprawa się ciągnie. 
– W tym roku może uda 
nam się wbić pierwsze 
łopaty – zaznaczają 
urzędnicy. 

CDK budzi sporo emo-
cji. Wielu pruszkowian 
uważa, że lokalizacja te-

go obiektu na terenie kompleksu 
sportowego nie jest zbyt trafi ona, 
zwłaszcza, że dojazd tam przez 
centrum miasta w godzinach 
popołudniowego szczytu spra-
wia kłopoty. Inni zgadzają się ze 
stanowiskiem władz Pruszko-
wa podkreślających, że obecnie 
wskazane jest tworzenie obiek-
tów wielofunkcyjnych, a budowa 

Kiedy pierwsza łopata pod centrum?
CDK na terenie Znicza jest prze-
myślana. Jak podkreślają, na tym 
rozwiązaniu skorzystają dzieci 
uczęszczające na zajęcia sporto-
we czy plastyczne, jak i rodzice, 
którzy będą mogli wybrać się na 
fi tness lub siłownie. 

Plany budowy Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego znamy 
od dawna. Prezentowane były 

ukazujące CDK znacznie się 
zmieniły na etapie projektowym. 
Zrezygnowaliśmy z żółtych ele-
mentów elewacji. Obiekt będzie 
wyglądał nieco inaczej – twierdzi 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Mieszkańcy czekają na konkretne działania w sprawie budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Mieszkańcy czekają jednak na 
konkretne działania. Tym bar-
dziej, że przetarg na budowę CDK 
został ogłoszony jeszcze w mar-
cu. Na jakim etapie jest więc cała 
sprawa? – Procedura wyłonienia 
wykonawcy na budowę CDK 
jest czasochłonna. Obecnie za-
poznajemy się z propozycjami 

oferentów. Zgłosiło się sied-
miu chętnych. Musimy jednak 
zweryfi kować ich kwalifi kacje, 
doświadczenie oraz sytuację fi -
nansową. Inwestycja jest skom-
plikowana i kosztowna, chcemy 
ustrzec się przed upadłością czy 
rezygnacją wykonawcy. Stąd for-
ma przetargu nieograniczone-
go – wyjaśnia Elżbieta Korach. 
– Spośród wszystkich ofert wy-
bierzemy pięć, później ogłosimy 
już właściwy przetarg, gdzie fi rmy 
przedstawią nam oferty cenowe. 
Z uwagi na wysokie kwoty, pro-
cedura jest prowadzona zgodnie 
z przepisami unijnymi, co ozna-
cza, że trwa dłużej – dodaje.

Czy jest zatem szansa, że bu-
dowa centrum, w którym ma się 
znaleźć m.in. wyczekiwane przez 
wielu mieszkańców Pruszkowa 
kino, ruszy w 2014 r.? – Liczymy 
na to, że w tym roku uda nam się 
wprowadzić wykonawcę na plac 
budowy i wbić pierwsze łopaty 
– mówi Elżbieta Korach.  

 CDK to jedna z najważniejszych pruszkowskich inwestycji

Kolonijna dotacja
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Mieszkańcy czekają na konkretne działania w sprawie budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

– Procedura 
wyłonienia 
wykonawcy na 
budowę CDK jest 
czasochłonna 
– mówi naczelnik 
Elżbieta Korach

również wizualizacje przyszłe-
go ośrodka kultury, jednak ule-
gły zmianie. – Wizualizacje 

RASZYN
– Przeznaczyliśmy 
dotację na udział dzieci 
w koloniach – mówi 
Mirosław Chmielewski, 
wicewójt.

Pierwsze dwa turnusy zapla-
nowano na lipiec. Młodzi ra-
szynianie wyjadą do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Wodnik” 
w Dąbkach k. Koszalina. – Za-
równo w pierwszym, jak i w 
drugim turnusie udział weź-
mie po 90 dzieci. Jest to opty-
malna liczba uczestników 
– podkreśla Chmielewski. 
Uspokaja tych, którzy z róż-
nych względów do Dąbek 
nie wyjadą. – Zgodnie z na-
szymi założeniami chcemy 
zorganizować kolejne turnu-
sy. Odbędą się one w ramach 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działający-
mi na terenie gminy – mówi. 

Według szacunków ma-
gistratu, w tym roku z letnie-
go wypoczynku współfi nan-
sowanego z budżetu gmi-
ny skorzystać może nawet
 trzysta dzieci.  (MAP)

Pruszkowskie
  Kino Letnie
29 czerwca – 31 sierpnia

www.kino.wpr24.pl

W każdą niedzielę o 21.30

Plac Jana Pawła II
O B O K  PA Ł A C U  Ś L U B Ó W

O R G A N I Z AT O R Z Y S P O N S O R  G Ł Ó W N Y PA R T N E R  PAT R O N I  M E D I A L N I

Auto Service Zalewscy
Al. Krakowska 52; 05-090 Janki
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MILANÓWEK
Luiza Złotkowska otrzymała tytuł 
Honorowego Obywatela Milanów-
ka. Oprócz dwukrotnej medalistki 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich, po-
dobne wyróżnienia odebrali Barba-
ra Kaszycka i Ryszard Witkowski. 
Tytuły nadano podczas uroczystej 
sesji miejskiej rady, która odbyła się 

Milanowskim Centrum Kultury. Zwo-
łano ją z okazji obchodów 95-lecia 
gminy Milanówek. Luiza Złotkow-
ska jest wychowanką UKS 3 Milanó-
wek. To obecnie najlepsza łyżwiarka 
szybka w kraju. Natomiast Barba-
ra Kaszycka jest wieloletnią dzia-
łaczką społeczną, należy m.in. do 

Nadano tytuły Honorowego
Obywatela Milanówka

Towarzystwa Miłośników Milanów-
ka. Ryszard Witkowski to pilot do-
świadczalny, instruktor lotniczy, 
autor i tłumacz kilkunastu publikacji 
z dziedziny lotnictwa. W czasie
II wojny światowej był żołnierzem 
AK, odznaczony medalem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata. (MAP)

Piątek, 27 Czerwca 2014

Gotowe domy w Jaktorowie
Sprawdź program Dom ZA Mieszkanie
Aleksandria Park to kompleks domów położony w  Jaktorowie, zaledwie 5 km od Grodziska Maz. 
Funkcjonalne, parterowe domy o powierzchni 137 i 143 m2 budowane są w najwyższym standardzie 
deweloperskim na działkach od 980 do 1240 m2. Aleksandria Park to wyjątkowa oferta dla osób, 
które pragną zamieszkać we własnym domu dostępnym w cenie mieszkania. 
Kup dom w Aleksandria Park i odbierz ogrodowe Jacuzzi.

Jaktorów, ul. Gen. Maczka  |  tel. 798 683 282  |  www.aleksandriapark.pl

Reklama

Kierowcy po kilku „głębszych”...
PRUSZKÓW
Miniony, długi weekend 
na drogach powiatu 
pruszkowskiego był 
dość spokojny, choć... 
– Aż dziewięć osób 
kierowało pojazdami 
w stanie nietrzeźwości 
– mówią policjanci.

Od 19 czerwca do poranka 
23 czerwca na drogach powiatu 
pruszkowskiego doszło do 13 ko-
lizji, ale uwagę zwraca inna sta-
tystyka – chodzi o zatrzymania 
kierowców jadących na „podwój-
nym gazie”. W ręce policjantów 
wpadło dziewięciu kierujących 
pod wpływem alkoholu. Czte-
rech mężczyzn po wypiciu kilku 
„głębszych” wsiadło za kierow-
nicę auta. Przykłady? 20-latek 
z Nadarzyna (z wynikiem 1,14 
promila) uderzył w ogrodzenie, 
a 21-latek wypadł w Pruszkowie 
z łuku drogi. Miał 1,28 promila.

„Lepsi” byli jednak rowerzy-
ści. Pięciu mężczyzn uznało, że 
po spożyciu alkoholu mogą wy-
brać się na przejażdżkę. Zostali 
złapani przez policjantów. Wy-
nikami mogą „poszczycić się” 

41-latek z Piastowa i 35-latek 
z Ruśca. Mieli prawie 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie.

– W letnie miesiące zatrzy-
mujemy większą ilość pijanych 
rowerzystów. Zdarza się tak, 
że w trakcie imprez wybierają 
się na zakupy po kolejne piwo, 
tylko że na rower wsiadają już 
pod wpływem alkoholu – mówi 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
To już pewne: Warszawska 
Kolej Dojazdowa odwołała 
remont toru nr 1. – Dla 
pasażerów to dobra 
informacja, bo pociągi 
będą kursować według 
normalnego rozkładu 
– mówią kolejarze

O d kilkunastu dni korzy-
stający z usług wukad-
ki zastanawiali się, czy 

planowany remont toru nr 1 na 
odcinku Warszawa Śródmie-
ście WKD – Komorów dojdzie 
do skutku. Zgodnie z informa-
cjami przewoźnika prace miały 
się rozpocząć w sobotę 28 czerw-
ca i zakończyć 31 sierpnia. Co 
m.in. wzbudziło niepokój pa-
sażerów? Brak ogólnie dostęp-
nej informacji o utrudnieniach 
oraz organizacji ruchu na torach 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Wukadki pojadą normalnie
rezygnacja „TRANSKOLU” z za-
warcia umowy. Czy to oznacza, 
że w wakacje nie będzie utrud-
nień w podróży Warszawską 
Koleją Dojazdową? 

Wiele wskazuje, że ruch będzie 
płynny. – W ciągu najbliższych 
dni zarząd spółki zdecyduje czy 
będziemy prowadzili remont 
w nieco innym zakresie. Jeśli tak,
to po wprowadzeniu zmian w do-
kumentacji ogłosimy kolejny prze-
targ, a po jego rozstrzygnięciu 
przeprowadzimy remont – pod-
kreślał Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD. – Nie ma-
my możliwości wykonania prac 
własnymi siłami. Nie mamy ta-
kich środków i sprzętu, by wyko-
nać wszystkie roboty – dodawał.

Kulesza uspokaja pasażerów. 
– Kursy w wakacje będą się od-
bywać według normalnego roz-
kładu. O wszelkich zmianach 
w rozkładzie czy organiza-
cji ruchu musimy informować
na 21 dni przed ich wprowadze-
niem – podkreśla. 

W wakacje nie będzie remontu toru na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

Co ciekawe, Przedsiębior-
stwo Budownictwa Specjali-
stycznego „TRANSKOL”, które 
wygrało przetarg na wykona-
nie prac na torowisku, decyzją 
Urzędu Transportu Kolejowe-
go straciło jeden z certyfi katów. 
I to ważny, bo uprawniający do 
przewożenia materiałów kole-
ją. Dodatkowo WKD unieważ-
niła przetarg na komunikację 
zastępczą, która miała funkcjo-
nować w czasie remontu.

Kolejarze długo nie komen-
towali ofi cjalnie sprawy. Do mo-
mentu, gdy 25 czerwca na stronie 
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Niezły orzech do zgryzie-
nia mają funkcjonariusze 
z Piastowa. Zostali wezwani 
do kolizji drogowej, gdzie sa-
mochód uderzył w słup. Gdy 
dotarli na miejsce okazało się, 
że wszystkie osoby jadące au-
tem były pod wpływem alko-
holu, jednak żadna z nich nie 
chciała się przyznać do kie-
rowania pojazdem. Policjanci 
muszą to ustalić.  (AS)

Niektórzy rowerzyści 
mieli prawie 2,5 promila 
alkoholu w organiźmie

Partnerzy akcji:

Planując wakacyjne podróże do Trójmiasta, pamiętaj 
o pociągu „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Kursuje 
on codziennie w okresie 28.06. – 31.08.2014 r. w relacji 
Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa 
Zachodnia. Połączenie obsługiwane jest nowoczesnymi, 
klimatyzowanymi wagonami piętrowymi. Z okazji 
jubileuszu 10-lecia KM bilet na pociąg „Słoneczny” kupisz 
10% taniej niż w 2013 r. Nieodpłatnie możesz zabrać ze 
sobą rower i psa. Ponadto czekają na Ciebie atrakcyjne 
zniżki na terenie Trójmiasta oferowane w ramach akcji 
„Słoneczny wysyp rabatowy”.

Więcej informacji na www.mazowieckie.com.pl

10% taniej – bilety na pociąg „Słoneczny”

SŁONECZNY
WYSYP RABATOWY

22 zł
bilet studencki

45 zł
bilet normalny

29  zł
bilet w ofercie KM-35

25

05

28 zł
bilet uczniowski

35

MAZOWIECKIE_PRASA_[174x81]_20140722.indd   1 22/06/2014   13:00:02

Remont toru miał się 
rozpocząć 28 czerwca 

internetowej przewoźnika po-
jawił się komunikat o odwoła-
niu remontu. Przyczyną jest 

 Pociągi WKD pojadą według dotychczasowego rozkładu
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Raz w miesiącu i do końca tego roku 
mieszkańcy powiatu pruszkowskie-
go będą mogli uzyskać bezpłatną 
poradę specjalistów z różnych dzie-
dzin życia społecznego. Z inicjatywą 
utworzenia miejsca, w którym dyżu-
rowaliby psycholog, pedagog, tera-
peuta, pracownik socjalny czy radca 

prawny wyszedł piastowski Zespół 
Ośrodków Wsparcia. Punkt konsul-
tacyjny znajdzie się w siedzibie tej in-
stytucji, przy ul. Popiełuszki 24. 
Specjaliści będą do dyspozy-
cji mieszkańców raz w miesiącu 
w godz. 9.00–15.00, pierwsza możli-
wość zasięgnięcia bezpłatnej porady 

już w najbliższą sobotę, 28 czerw- 
ca. Kolejne terminy: 29 lipca,  
23 sierpnia, 27 września, 25 paź-
dziernika, 22 listopada, 13 grudnia. 
Punkt konsultacyjny uruchomiono 
w ramach Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie i Ochrony Ofiar Przemocy. (AF)

W ośrodku wsparcia specjaliści 
udzielą bezpłatnych porad

PIASTÓW
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BRWINÓW
Mieszkańcy osiedla Wille 
Borki w Brwinowie nadal 
walczą o przyłączenie do 
granic administracyjnych 
Podkowy Leśnej.  
– Zakładamy 
stowarzyszenie  
– mówią niezadowoleni  
i przedstawiają swoje 
racje w sporze z 
brwinowskimi radnymi.

A rada w Brwinowie w trak-
cie majowej sesji wyrazi-
ła sprzeciw wnioskowi 

o odłączenie osiedla od gminy. 
„W niniejszej sprawie nie wystę-
puje interes publiczny niezbędny 
do dokonywania zaproponowanej 
zmiany terytorialnej gminy Brwi-
nów i Podkowy Leśnej. Taki interes 
publiczny nie może być utożsamia-
ny w szczególności z subiektyw-
nym interesem kilku mieszkańców 
gminy, którzy – jak twierdzą – ko-
rzystają z infrastruktury Podkowy 
Leśnej, zaś podatki płacą w gminie 
Brwinów.” – napisali radni w uza-
sadnieniu przyjętego stanowiska. 

To oburzyło inicjatorów wnio-
sku. – Dyskredytuje się oby-
watelską inicjatywę pod którą 
podpisało się 270 osób, czyli 70 
proc. mieszkańców osiedla. A nie 
jak twierdzą radni, kilkoro – mó-
wią mieszkańcy osiedla. Osiedla, 

Osiedle Wille Borki
nie rezygnuje 

sklepach. Mało tego. Razem 
z Podkową, a nigdy z Brwino-
wem organizujemy od lat Festi-
wal Otwartych Ogrodów. 

Jednak to co najbardziej boli 
mieszkańców osiedla, to fakt, że 
ich zdaniem władze Brwinowa 
traktują ich osiedle jak kolonię, 
którą się  jedynie eksploatuje, a in-
westycje ogranicza do minimum. 
– Założenie kilku latarni i żaró-
wek oraz przedwyborcze byle ja-
kie utwardzenie części ulic nie są 
powodem do żadnej chwały. Po-
dobnie jak zbudowanie  kanaliza-
cji – mówią mieszkańcy. Uważają 
też, że przedwyborcze zapowie-
dzi władz gminy odnośnie prze-
budowy ulicy Lilpopa w ramach 
budowy schetynówki to nic inne-
go, jak próba wprowadzenia „po 
cichu” i na siłę ruchu tranzytowe-
go przez środek osiedla. – Dzię-
kujemy za taką „troskę” – mówią 
i rozpoczynają procedury związa-
ne z założeniem stowarzyszenia.  
– Będziemy mieli moc prawną,  
aby walczyć o swoje racje – wyja-
śniają powody takiego działania. 

A o słuszności racji przekonują 
ich pisma, jakie otrzymali z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryza-
cji oraz Ministerstwa Środowiska. 
– W stanowisku radnych mowa 
jest o konieczności zachowania 
trwałości projektu „Czyste Ży-
cie”. Ten argument obalany jest 
przez ekspertyzy ministerstw, któ-
re są nadrzędne wobec wywodów 
Rady i Burmistrza Brwinowa. Nie 
ma żadnych przeciwwskazań, aby-
śmy nie mogli zostać włączeni do 
Podkowy – mówią mieszkańcy. 

Jest natomiast jeden warunek: 
stosowny wniosek do minister-
stwa musi złożyć któryś z samo-
rządów. A skoro Brwinów tego 
nie zrobi, to… – Nasza inicjatywa 
ma poparcie organizacji podko-
wiańskich oraz samych miesz-
kańców. Popierają nas wybitni 
i zasłużeni mieszkańcy Podko-
wy z prof. Jerzym Regulskim na 
czele. Wystosowali oni już w tej 
sprawie list otwarty do burmi-
strza i rady w Podkowie Leśnej. 
Z przyłączenia naszego osiedla 
do Podkowy zamierzamy uczy-
nić główny temat nadchodzą-
cych wyborów samorządowych 
w Podkowie Leśnej. Zamierza-
my także głosować w Podkowie 
Leśnej i wybrać radnych i burmi-
strza, którzy pomogą nam zreali-
zować nasz cel – dodają.  (MAP)

które znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie z Podkową Leś- 
ną. Granicę stanowi jedynie uli-
ca Wiewiórek. – Mamy wspólny 
rodowód z Podkową Leśną. Bor-
ki podobnie jak Stawisko wydzie-
lone zostały z majątku Podkowa 
Leśna parę lat przed powstaniem 
miasta. Miały nawet wspólną hi-
potekę – tłumaczą mieszkańcy. 
I twierdzą. – Absurdalne jest więc 
twierdzenie, że nie występują 
żadne więzi. Nawet do kościoła 
chodzimy w Podkowie, nie wspo-
minając o tym, że dzieci uczęsz-
czają tam do przedszkola, czy 
zakupy robimy w podkowiańskich 

– Mamy wspólny 
rodowód z Podkową 
Leśną – mówią 
mieszkańcy osiedla 
Wille Borki



8 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWiadomości

NOWA WIEŚ
Ulica Sportowa w Nowej Wsi dołą-
czyła do listy dróg na terenie micha-
łowickiej gminy, które zyskają w tym 
roku nową nawierzchnię. Zostanie 
przebudowana na odcinku blisko 
400 m. Sportowa znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie ul. Głównej. 
Dominuje tu zabudowa jednorodzinna. 

Michałowiccy urzędnicy ogłosili nie-
dawno przetarg na wykonawcę prze-
budowy ul. Sportowej. Pojawi się na 
niej nawierzchnia z kostki betonowej. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo jaz-
dy po zmroku droga zostanie wypo-
sażona w tzw. kocie oczy – okrągłe 
elementy odblaskowe zwiększające 

Na ulicy Sportowej położą
nawierzchnię z kostki betonowej 

widoczność. Po zakończeniu robót 
wykonawca przywróci organizację 
ruchu do stanu sprzed rozpoczęcia 
inwestycji. Odtworzy też tereny zie-
lone na poboczach wzdłuż drogi. 
Umowa na realizację zadania będzie 
podpisana prawdopodobnie w lipcu. 
Prace potrwają dwa miesiące. (AF)

Piątek, 27 Czerwca 2014

Reklama

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Czy w związku 
z notorycznymi awariami 
infrastruktury kolejowej 
dojdzie do obniżki cen 
biletów na przewozy 
Kolei Mazowieckich? 
Szanse są niewielkie 
albo żadne.

N iemal codziennie na 
szlakach kolejowych 
dochodzi do awarii infra-

struktury, które uniemożliwiają 
rozkładowy ruch pociągów. Do-
datkowo obecne prace remonto-
we, prowadzone przez zarządcę 

Obniżka za obniżkę, czyli nici... 
Na linii Kolei Mazowieckich awarie to chleb powszedni, a ty, pasażerze, na tańszy bilet raczej nie masz co liczyć

nie mogli dotrzeć na czas do pra-
cy czy szkoły – informuje biuro 
prasowe Kolei Mazowieckich.

Wobec utrzymującej się ka-
tastrofalnej sytuacji na remon-
towanym szlaku zarząd Kolei 
Mazowieckich zwrócił się do 
PKP PLK z wnioskiem o obni-
żenie stawek za dostęp do in-
frastruktury o 50 proc. na linii 
KM1 i 447. – Dzięki temu spół-
ka będzie mogła obniżyć ceny 
biletów, co pozwoli na częścio-
wą rekompensatę dla naszych 
podróżnych za utrudnienia 
związane z codziennymi, noto-
rycznymi opóźnieniami pocią-
gów z przyczyn niezależnych od 
przewoźnika – twierdzą KM.

Sęk w tym, że PKP PLK nie 
kwapi się z udzieleniem zniżek. 
Z informacji jakie udało nam 
się uzyskać, KM nie mają co li-
czyć na obniżkę w wysokości aż 
połowy dotychczasowych opłat.

W całej sprawie interwenio-
wał też Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
właściciel Kolei Mazowieckich. 
Marta Milewska, rzecznik pra-
sowy urzędu potwierdza, że po-
ruszany był temat obniżek cen 
biletów. Urzędnicy, podobnie 
jak kolejarze, stoją na stanowi-
sku, iż są one możliwe w sytuacji, 
kiedy Koleje Mazowieckie sa-
me otrzymają obniżkę. – Wpro-
wadzenie promocyjnych cen 
biletów, przy jednoczesnym 
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Aquapark coraz bardziej realny
REGION 
Wszystko wskazuje 
na to, że w przyszłym 
roku pod Mszczonowem 
wystartują roboty 
związane z budową
Park of Poland.
– Rozpoczęły się już 
prace projektowe 
– twierdzi inwestor.

W ostatnich latach wiele mówi-
ło się o możliwości powstania, 
w rejonie stolicy, dużego kom-
pleksu rozrywkowego. W tym 
kontekście pojawiała się inwe-
stycja Adventure World War-
saw, na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Były konferencje, 
prezentacje, uroczyste wejście 
na plac budowy. Tymczasem 
obecnie o AWW cisza. Za to gło-
śniej o budowie aquaparku pod 
Mszczonowem. Inwestorem te-
go przedsięwzięcia jest izraelski 
koncern Global City Holdings, 
właściciel kin Cinema City.

Inwestor zapowiada, że pra-
ce w Mszczonowie ruszą już 
w lutym 2015 roku. – W Polsce 
zaczynamy realizować nasz prio-
rytetowy projekt rozwojowy, czy-
li park rozrywki Park of Poland. 

Niedawno ogłosiliśmy rozpo-
częcie pierwszego etapu, czyli 
budowę aquaparku z niemiec-
ką firmą Wund, znanym ope-
ratorem i dużym właścicielem 
aquaparków. Rozpoczęły się już 
prace projektowe. Zamierzamy 
je zakończyć w listopadzie, a bu-
dowę rozpocząć w lutym 2015 r. 
W październiku 2016 roku ma-
my zamiar przyjąć pierwszych 
gości – powiedziała dla Onet 
Biznes Joanna Kotłowska, dy-
rektor relacji inwestorskich Glo-
bal City Holdings. – To będzie 
pierwszy etap Park of Poland, a w 
międzyczasie będziemy przygo-
towywać kolejne etapy. Co już 
zaczęliśmy robić – dodałą.

Jakie atrakcje znajdziemy 
w aquaparku? – Finalnie Park 
of Poland to będzie ogrom-
ny aquapark z trzema dużymi 
częściami – pierwszą będzie 
basen-wyspa tropikalna z od-
suwanym dachem. Drugą część 
stanowić będzie strefa zdro-
wia, czyli ogromne spa z różny-
mi funkcjami. Trzecia część to 
centrum galaxy z systemem zjeż-
dżalni dla osób, które poszukują 
intensywnych wrażeń – twierdzi 
Joanna Kotłowska.  (AS)

 Podróż KM to nierzadko „droga przez mękę”

infrastruktury PKP Polskie Linie 
Kolejowe, spowodowały znacz-
ne ograniczenie przepustowości 
tych szlaków. Fatalna sytua-
cja panuje na linii do Skiernie-
wic (KM1), awarie na tej linii to 
chleb powszedni.

– Najbardziej dokuczliwy 
okres pod względem liczby awa-
rii i ich negatywnego wpływu na 
kursowanie pociągów wystąpił 
pomiędzy 26 maja a 8 czerwca 
2014 r. W tym czasie zarejestro-
wanych zostało 41 awarii, które 
wywołały poważne perturbacje 
w ruchu pociągów łącznie na 
prawie 160 godzin. W konse-
kwencji opóźnień pociągów KM 
oraz konieczności odwoływania 
niektórych z nich, pasażerowie 

utrzymaniu stawek dostępu do 
infrastruktury, spowodowałoby 
konieczność pokrycia dodatko-
wych strat z budżetu wojewódz-
twa i zwiększeniu rekompensaty 

dla operatora, na co na obecną 
chwilę samorządu wojewódz-
twa po prostu nie stać – mówi 
Milewska. Dodaje, że stosowa-
nie symbolicznych obniżek cen 

biletów na poziomie 2-3 zł by-
łoby jedynie… „działaniem po-
zornym, nie dającym realnego 
poczucia otrzymania przez pa-
sażera rekompensaty”. 

Reklama
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PODKOWA LEŚNA 
To będzie uczta dla miłośników jaz-
zu. 28 czerwca w podkowiańskim 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich zagra Włodek Pawlik. Miesz-
kający w okolicach Podkowy Leśnej 
artysta to obecnie jeden z najbar-
dziej znanych muzyków w kraju. 
Twórczość Pawlika doceniono też 

za oceanem, czego dowodem przy-
znana w tym roku nagroda Grammy. 
W najbliższą sobotę o godz. 20.00 
Pawlik zagra w Podkowie. W sa-
li widowiskowej Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich (ul. Świer-
kowa 1) wystąpi z koncertem „Sum-
mertime”. Publiczność wysłucha 

Włodek Pawlik wystąpi 
z koncertem „Summertime”

najpiękniejszych standardów jazzo-
wych oraz kompozycji Pawlika. Na 
scenie wystąpi również jeden z naj-
lepszych polskich wokalistów jazzo-
wych – Marek Bałata (wykona m.in. 
utwory piosenki Czesława Nieme-
na). Całość uzupełni, akompaniując 
na kontrabasie, Paweł Pańta. (MAP)

Reklama

MILANÓWEK
Miasto będzie 
komunikowało się  
z mieszkańcami przez… 
esemesy. Milanówek 
podpisał właśnie umowę 
na świadczenie usług 
teleinformatycznych 
SiSMS.

S amorządowy Informator 
SMS (SISMS) jest najno-
wocześniejszym oraz je-

dynym w Polsce profesjonalnym 
systemem dla zarządzania kryzy-
sowego w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Służy do bezpo-
średniego ostrzegania i informo-
wania mieszkańców za pomocą 
wiadomości SMS wysyłanych  
na telefony komórkowe.

– Podstawową rolą systemu 
jest przekazywanie informacji 
o zagrożeniach, stanach ostrze-
gawczych i alarmowych. System 
jest wykorzystywany również 
przy informowaniu mieszkań-
ców o poważnych awariach 
wodociągowych, energetycz-
nych czy drogowych. Ponadto 

Miasto powiadomi SMS-em

na bieżąco będą wysyłane ko-
munikaty o wszelkich cieka-
wych wydarzeniach na terenie 
gminy związanych z promocją 
miasta, jak choćby cykliczne im-
prezy plenerowe, koncerty czy 
zawody sportowe – mówi Patry-
cja Jankowska, rzecznik urzędu 
w Milanówku. Dodaje, że wia-
domości będą wysyłane przez  
pracowników urzędu miejskiego.

Od dłuższego czasu system 
SISMS funkcjonuje w gminie 
Baranów. – I wśród mieszkań-
ców cieszy się dużym powodze-
niem – mówi Angelika Majewicz 
z wydziału promocji gminy.  
Co więc muszą zrobić mieszkańcy 

Milanówka, aby mogli bezpłat-
nie korzystać z wdrożonego 
przez magistrat systemu? Zare-
jestrować się poprzez wysłanie 
SMS-a z kodem rejestracyjnym 
wybranego serwisu informa-
cyjnego na ogólnopolski numer  
661 000 112. Osoby zarejestrowa-
ne w systemie będą otrzymywać 
powiadomienia SMS nie pono-
sząc żadnych opłat. – Jedynym 
wydatkiem jest koszt związany 
z rejestracją w systemie poprzez 
wysłanie jednego SMS-a, które-
go opłata jest standardowa. Każdy 
może w dowolnej chwili wyre-
jestrować się z systemu – mówi  
Patrycja Jankowska.  (MAP)

„Baśń” zyskuje nowy blask
PIASTÓW
Prace przy modernizacji 
Kina „Baśń” idą pełną 
parą. – Nie ma żadnych 
problemów. Inwestycja 
realizowana jest zgodnie 
z harmonogramem  
– mówi Wanda Przybylak, 
p.o. dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Piastowska placówka ma za so-
bą pierwszy etap moderniza-
cji, czyli przebudowę ścian na 
akustyczne. Środki finansowe 
pochodziły z wkładu własne-
go ośrodka kultury oraz dotacji 
uzyskanej z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. – Aktualnie je-
steśmy po rozstrzygnięciu prze-
targu na drugi etap modernizacji. 
Zakłada on wymianę sufitu. Tak 
jak w przypadku ścian, sufit bę-
dzie z okładziną akustyczną. Po-
jawi się również nowe oświetlenie 
– informuje Wanda Przybylak. 

Do rozstrzygnięcia pozostał 
jeszcze jeden przetarg na wy-
konawcę modernizacji dachu 
ośrodka. Wymienione zostanie 

poszycie, wzmocniona ma być 
konstrukcja poddasza. – Planu-
jemy również wymienić drzwi 
zewnętrzne do ośrodka oraz  

prace na które dostaliśmy do-
finansowanie będą wykonane 
na czas, czyli przed 1 września  
– informuje dyrekcja MOK-u. 

Wiele jednak wskazuje na to, 
że Kino „Baśń” zachowa swo-
je charakterystyczne fotele.  
– W lipcu będziemy aplikowa-
li o środki na ich wymianę. Nie-
wykluczone, że uda się również 
uzyskać fundusze na remont 
podłogi. Niestety, z dofinanso-
wań jakie otrzymaliśmy do tej 
pory, nie było szans na przepro-
wadzenie tego typu prac – mówi  
Wanda Przybylak.  (MAP)
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Deszcz nie pokrzyżował 
planów organizatorom 
Pruszkowskich 
Wianków 2014. Impreza 
cieszyła się dużym 
zainteresowaniem 
wśród mieszkańców.

Wianki, nawiązujące do dawne-
go ludowego obyczaju obcho-
dzenia nocy świętojańskiej, 
odbyły się 22 czerwca w Par-
ku Potulickich. Imprezę po-
dzielono na dwa bloki: „Sport 
i zabawa” oraz „Rekreacja, kon- 
kursy i muzyka”.

W ramach pierwszego bloku 
na chętnych czekało wiele atrak-
cji aktywizujących ruchowo, 
m.in. zawody kajakowe, pływa-
nie canoe (kanadyjka) i łódkami 
po stawie, zabawy i konkuren-
cje sportowe dla dzieci, ścianka 
wspinaczkowa, pokazy ratow-
nictwa medycznego, konkursy 
udzielania pierwszej pomocy. 
Organizatorzy przygotowali 
również pokazy sportów walki: 
judo, ju-jitsu i aikido. Na Wian-
kach pojawili się reprezentanci 
Polski w kolarstwie torowym, 
którzy przeprowadzili konkursy 
związane z tą dyscypliną sportu. 
Tradycyjnie nie zabrakło straża-
ków i strażników miejskich, opo-
wiadali o specyfice swojej pracy.

W drugim bloku umiesz-
czono występy muzyc zn e 
artystów związanych z Prusz-
kowem, m.in. grupy Ponton 
Band, Agaty Bobrzyńskiej 

Promocji Pruszkowa. – Nato-
miast na zwycięskiego poszu-
kiwacza kwiatu paproci czekał 
tablet oraz wakacyjny karnet na 
pływalnię – dodaje.

– Bardzo pozytywnie zasko-
czyła nas frekwencja na Wian-
kach. Mimo nie najlepszej 
pogody przyszło wielu miesz-
kańców. Dużym zaintersowa-
niem cieszyły się przejażdzki 
kajakami, różne pokazy i kon-
kursy – zaznacza Konieczny. 
– Zależy nam na utrzymaniu 
lokalnego klimatu Wianków 
i mamy sygnały od mieszkań-
ców, że taka formuła im odpo-
wiada. Cieszy przede wszystkim 
fakt, że impreza spotyka się 
z roku na rok z coraz lepszym 
odbiorem i dzięki temu znako-
micie wpisuje się w różnorodny 
kalendarz imprez kulturalnych 
w mieście – podkreśla.  (AF)

z zespołem. Mieszkańcy chętnie 
wzięli udział w pokazie fitness, 
w poszukiwaniu kwiatu paproci. 
Rozstrzygnięto konkurs na naj-
ładniejszy wianek. – Ogólnie do 
konkursu zgłoszono 23 wianki. 

Wianki wygrały z deszczem
Impreza w Parku Potulickich przyciągnęła wielu mieszkańców

Autorzy najlepszych 
wiankowych 
kompozycji otrzymali 
nagrody

Twórcy trzech najciekawszych 
kompozycji otrzymali w nagro-
dę zegarki i wakacyjne karnety 
na basen. Nagrodzeni samy-
mi karnetami zostali autorzy 
wianków z miejsc od czwarte-
go do dziesiątego – mówi Wi-
told Konieczny, naczelnik Biura 

wejściowe do kina – dodaje Wan-
da Przybylak. Kiedy więc moż-
na się spodziewać zakończenia 
całej inwestycji? – Wszystkie 

Placówka ma za 
sobą pierwszy etap 
modernizacji    
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 Do konkursu zgłoszono 23 wianki
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Pruszkowscy policjanci zatrzymali 
cztery kobiety w wieku od 19 do 
21 lat, które pobiły inną młodą nie-
wiastę. Powodem awantury miała 
być zazdrość o chłopaka. Poszko-
dowana zgłosiła sprawę pod koniec 
maja. Poinformowała, że została za-
atakowana, kobiety ją biły. Odniosła 

ogólne obrażenia nosa i klatki pier-
siowej. 25 czerwca trzy napastniczki 
zostały doprowadzone na komendę, 
czwarta zgłosiła się sama. – Kobie-
ty przyznały się do popełnienia tego 
czynu. Stwierdziły, że poszło o chło-
paka jednej z agresorek. Pozosta-
łe kobiety postanowiły „wesprzeć” 

ją w ataku na poszkodowaną. Usły-
szały zarzut pobicia i dobrowolnie 
poddały się karze roku więzienia 
w zawieszeniu na trzy lata, dostały 
nadzór kuratora i muszą zapłacić na-
wiązkę na rzecz poszkodowanej 
– mówi kom. Dorota Nowak, rzecznik 
pruszkowskiej komendy policji. (AF)

Kobieca awantura 
z chłopakiem w tle

PRUSZKÓW

Piątek, 27 Czerwca 2014

Reklama

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Reklama

Włodarze regionu dostali absolutoria
REGION
W ostatnich dniach 
radni samorządów 
z naszego regionu 
podejmowali uchwały 
dotyczące udzielenia 
absolutorium włodarzom.
 
Póki co, niespodzianek nie było. 
Wotum zaufania rady otrzymała 
starosta powiatu pruszkowskie-
go Elżbieta Smolińska. – Przy-
znam, że jest to dla nas wielka, 
sprawa ponieważ 2013 r. był ro-
kiem bardzo trudnym, biorąc 
pod uwagę niepewność fi nan-
sów. Głosowanie jest dla nas do-
wodem wielkiego zaufania i jest 

bardzo budujące dla całego ze-
społu zarządu powiatu prusz-
kowskiego – przyznała Elżbieta 
Smolińska chwilę po głosowa-
niu. Głosowaniu, w którym 19 
radnych było za udzieleniem ab-
solutorium, a pięciu wstrzyma-
ło się od głosu.

Zgodnie z przypuszczaniami 
absolutorium otrzymał również 
burmistrz Piastowa. Chociaż 
w przypadku Marka Kubickie-
go już tak „lekko” nie było. – Nie
widzimy żadnej progresji, żad-
nego działania burmistrza w kie-
runku zwiększenia udziału wy-
datków majątkowych w struktu-
rze wydatków w ogóle. Bo jeśli 

generalnie wydatki majątkowe 
stanowią zaledwie 12 proc. cało-
ści wydatków, to jak można mó-
wić o rozwoju miasta? – grzmiał 
opozycyjny radny Grzegorz Szu-
plewski. Ostatecznie jednak 
12 racjów zagłosowało „za”, 
dwójka się wstrzymała, a pię-
cioro było przeciwnych udzie-
leniu absolutorium. – Dziękuję 
za uznanie i myślę, że każdy ko-
lejny rok będzie łatwiejszy, niż 
te które mijają – podsumował 
wynik Marek Kubicki. 

Po raz… dwudziesty wotum 
zaufania rady zdobył Grzegorz 
Benedykciński. Burmistrz Gro-
dziska tradycyjnie już nie mógł 

liczyć na wsparcie siedmior-
ga radnych opozycji, pozosta-
łych czternaścioro natomiast 
pozytywnie oceniło realiza-
cję ubiegłorocznego budżetu. 
– Dostałem nawet bukiet z dwu-
dziestu róż – przyznał wyraźnie 
zadowolony burmistrz.

Humory powinny dopisywać 
również Jerzemu Wysockiemu 
i Januszowi Grzybowi. Za ab-
solutorium dla burmistrza Mi-
lanówka głosowało 12 radnych 
(trzech było przeciw), nato-
miast wójta Nadarzyna poparło 
13 radnych przy dwóch wstrzy-
mujących się. Nikt nie gło-
sował przeciw.  (MAP)

W Parku Jordanowskim
można... poplażować
RASZYN
Innowacyjny projekt 
Gminnego Ośrodka 
Sportu w Raszynie. 
Na terenie Parku 
Jordanowskiego 
powstała plaża! 

Pomysł na jej stworzenie zro-
dził się już zimą. – Inspiracją 
była duża sztuczna plaża, któ-
rą widziałam podczas jednego 
z zagranicznych wyjazdów – mó-
wi Katarzyna Klimaszewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu. – Wszystko musiało 
być perfekcyjnie dograne. Tak, 
aby wzbudziło zainteresowanie 

dzieci i młodzieży, jak i starszych 
mieszkańców Raszyna – dodaje.

I wiele wskazuje na to, że 
projekt okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Obiekt jest licz-
nie odwiedzany przez miesz-
kańców gminy, którzy za pobyt 
nie płacą ani złotówki.

Sztuczna plaża to wydzielony 
teren Parku Jordanowskiego. – Są 
tam palmy, parasole, leżaki oraz 
56 mkw. piasku wiślanego – wy-
licza Katarzyna Klimaszewska. 
Dodaje, że obiekt ma regulamin 
funkcjonowania. Codziennie pro-
wadzony jest monitoring czystości, 
a mieszkańcy mogą wypoczywać 
w godz. 9.00.–20.00.  (MAP)

Murale jednak powstaną
GRODZISK MAZOWIECKI
Konkurs na murale 
w Grodzisku 
rozstrzygnięto ponad rok 
temu. Wielu nie wierzyło, 
że malunki ozdobią 
miasto. A jednak. Pojawią 
się jeszcze w wakacje.

„Grodziskie murale” – taki tytuł 
nosił konkurs zorganizowany 
w kwietniu ubiegłego roku. Je-
go celem było stworzenie pro-
jektów grafi cznych malowideł, 
które miały pojawić się w dziewię-
ciu miejscach na terenie miasta. 
„Płótna” dla murali stanowiły-
by ściany budynków i garaży. 

Jury konkursowe wybrało 
najlepsze projekty. Wręczono 
nagrody, wyznaczono miejsca, 
w których pojawią się murale i te-
mat przycichł. Wiele osób więc 
nie wierzyło, że malunki kie-
dykolwiek ozdobią grodziskie 
ulice, tymczasem... W czerw-
cu w przetargu wybrano ofer-
tę fi rmy Expol, do której zadań 
będzie należało wyremonto-
wanie i naprawienie ścian, na 
których mają się znaleźć się 

murale. Firma wykona zlecone 
prace za 115 tys. zł. Czas na prze-
prowadzenie robót to 40 dni.

Gdzie zatem pojawią się mu-
rale w Grodzisku i kto jest au-
torem ich projektów? Garaże 
przy ul. Radońskiej zostaną 
udekorowane według projektu 
zwyciężczyni konkursu, Mai To-
maszewskiej. Jej prace będzie 
można zobaczyć również na 
ul. Wólczyńskiej, Stawach Go-

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Mieszkańcy, którzy 
liczyli, że zapłacą mniej 
za wywóz śmieci mogą 
się czuć zawiedzeni. Radni 
Piastowa proponowanych 
zmian nie poddali nawet pod 
głosowanie, uchwalili za to 
stanowisko potępiające… 
ideologię gender.

O statnie przed waka-
cyjną przerwą obrady 
miejskich rajców zdo-

minowało głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium burmi-
strzowi Piastowa. Ale w trakcie kil-
kugodzinnych obrad poruszono 
kilka innych spraw, a najistotniej-
szą wydaje się być propozycja ob-
niżenia opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Zgodnie z przygoto-
wanymi przez zarząd miasta wyli-
czeniami, na obniżkę w kwocie 1 zł 

Gender zamiast obniżki śmieci
Wątpliwości mieli zarówno rad-
ni PiS, jak klub „Nasz Piastów 
– Wspólnota Samorządowa”. 
Pierwsi byli zdania, że jeśli obni-
żać opłaty, to wszystkim miesz-
kańcom bez wyjątku. Opozycja 
poszła jeszcze dalej i opraco-
wała nawet cennik z którego 
wynika, że opłata za selektyw-
ną zbiórkę powinna wynosić 
9 zł, natomiast za nieselektywną 
15 zł. Ostatecznie proponowana 
uchwała została zdjęta z porząd-
ku obrad i póki co żaden z miesz-
kańców Piastowa nie będzie 
płacił mniej za wywóz śmieci.

Emocji nie brakowało także 
podczas dyskusji dotyczącej sta-
nowiska w „obronie zagrożonych 
praw rodziny”. Krótko mówiąc, 
chodzi o gender. Większością 
głosów rada w Piastowie potępi-
ła tę ideologię, chociaż styl pro-
wadzenia dyskusji czy propozycje 
różnych stanowisk w tej sprawie 
zapewne poprawiłyby humory na-
wet zwolennikom gender. 

Wakacje blisko, a piastowscy radni miejscy nadal nie spuszczają z tonu...

od osoby mogliby liczyć ci miesz-
kańcy, którzy segregują śmieci. 

– Z deklaracji jakie posiadamy 
wynika, że ponad 18 tys. miesz-
kańców prowadzi selektywną 
zbiórkę odpadów. Jest natomiast 
spora grupa, bo 2,8 tys. osób, któ-
ra nie prowadzi segregacji. Ideą 
ustawy śmieciowej jest zachę-
cenie wszystkich mieszkańców 
do tego, aby jednak segregować 

odpady. Proponowana obniżka 
opłat miałaby pokazać, iż wy-
chodzi to z korzyścią nawet fi-
nansową. Bo skoro tłumaczenia 
nie pomagają, to może mniej-
sze opłaty przyniosą rezultat – 
mówił podczas sesji Krzysztof 
Smolaga, wiceburmistrz. 

Szybko jednak okazało się, 
że wielu radnych jest przeciw-
nych proponowanej zmianie. 
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liana oraz na transformatorze na 
rogu ul. Sadowej i Grunwaldzkiej. 
Prace Edmunda Dudka znajdą 
się przy ul. Okulickiego, w rejo-
nie dworca PKP, a Grażyny Bar-
nik przy ul. Szczerkowskiego. Na 
Stawach Goliana pojawią się 
również malunki według projek-
tu Urszuli Łoś, a na budynkach 
przy ul. Żyrardowskiej według 
projektu Kingi Staręgi.  (AS)

Murale pojawią się 
m.in. na garażach 
przy ul. Radońskiej
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Niepełnosprawni nie są sami
C oraz głośniej niepełnospraw-

ni i ich rodziny podnoszą istot-
ny problem, jakim jest wsparcie, 

które państwo im oferuje. Rozważa się 
i negocjuje formy pomocy, które miały-
by być lepsze od obecnych, a także zmia-
ny w przepisach.

Warto zatem wiedzieć, że powiatowe 
władze samorządowe bardzo się starają, 
żeby pomóc niepełnosprawnym i każde-
go roku zabezpieczane są duże pienią-
dze na ten cel. Na Środowiskowy Dom 
Samopomocy Społecznej w Podkowie 
Leśnej w ciągu roku wydaje się ponad 
400 000 zł, Dom Pomocy Społecznej 
w Milanówku – ponad 700 000 zł, na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym  przezna-
cza się prawie 500 000 zł, zaś wydatki 
związane w warsztatami „Malwy” dla nie-
pełnosprawnych to bez mała 600 000 
zł. Kwoty te oprócz środków własnych 
powiatu stanowią dofi nansowanie Wo-
jewody oraz Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pieniądze, o których mowa są wyko-
rzystywane w możliwie najlepszy sposób. 
Warsztaty i Dom Samopomocy przy-
noszą namacalne efekty – w znacznym 
stopniu poprawiają się zdolności ma-
nualne, uczestnicy stają się bardziej sa-
modzielni i przebywają wśród innych 
– nie są sami. Podopieczni Domu Po-
mocy Społecznej aktywnie uczestniczą 
w różnych imprezach np. Ogrodach In-
tegracji, ale chętnie bawią się też podczas 
imprez, które sami organizują.

Jednak nie tylko pieniądze są waż-
ne. Ważne, żeby wiedzieć, czego ludzie 
potrzebują. Naprzeciw temu zadaniu 
wychodzi Zespół Koordynujący reali-
zację Powiatowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Każdego roku 
zabezpieczane są fundusze, które nie są 
sztywno planowane. Do tej pory zorgani-
zowano marsz Różni a Równi oraz Dzień 
Bezpłatnych Porad. Ta druga impreza 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem, dlatego w tym roku zostanie zor-
ganizowana dwa razy. Reszta środków 

zostanie rozdysponowana według bie-
żących potrzeb i pomysłów.

Chętnie patronatem obejmuje akcje 
i wydarzenia Starosta Grodziski, Marek 
Wieżbicki. Co roku wspiera on wspo-
mniane już Ogrody Integracji, ale również 
imprezy organizowane np. przez Polski 
Związek Niewidomych, Zespół Szkół im. 
Hipolita Szczerkowskiego czy Stowarzy-
szenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych. Dzięki temu uczestnicy mogą 

m.in. prezentować swoje talenty i umiejęt-
ności, brać udział w warsztatach integra-
cyjnych, zawodach sportowych, a dzieci 
i młodzież w półkoloniach.

Ważne jest wspieranie niepełnospraw-
nych nie tylko od święta, ale i na co dzień. 
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskie-
go już od kilku lat ma podjazd dostosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych, szkoły, 
których organem prowadzącym jest Po-
wiat Grodziski również są dostosowane 

w ten sposób; wyjątkiem jest Zespół Szkół 
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, miej-
my jednak nadzieję, że niebawem będzie 
można zabezpieczyć środki na ten cel. 
Dostosowane są także budynki Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi oraz Wydziału Komunikacji. Lokal, 
w którym mieści się  Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna również ma udo-
godnienia architektoniczne – windę oraz 
podjazd. W przypadku inwestycji zawsze 
uwzględnia się dostosowanie architektu-
ry do potrzeb osób z ograniczeniami fi -
zycznymi. Warto podkreślić, że strona 
internetowa Starostwa jest dostosowana 
do osób słabowidzących, zaś jeden z pra-
cowników Starostwa przeszedł zaawan-
sowane szkolenie z języka migowego.

Mamy świadomość, że dużo jeszcze jest 
do zrobienia i że nie wszystko uda się zro-
bić. Robimy jednak wszystko, na co pozwa-
lają nam możliwości i środki, aby Powiat 
Grodziski był przyjazny dla tych, którzy 
pomocy potrzebują i słusznie – oczekują.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

„Piastów dla aktywnej in-
tegracji” to projekt aktywi-
zacyjny dla bezrobotnych i 
niepełnosprawnych. Ile edycji 
już zorganizowano?
Beata Feluch: Miasto Piastów i Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piastowie przystąpiły do realiza-
cji projektu współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w 2008 
r. i zrealizowało pięć edycji projek-
tu. We wszystkich edycjach udział 
wzięło w sumie 51 osób. W tej chwili 
kończymy ostatnią edycję, która wy-
jątkowo trwa od stycznia do czerw-
ca. W tej edycji udział bierze 14 osób, 
z czego trzy są niepełnosprawne.

Przy realizacji projektu kierowali-
śmy się zasadą równości płci.

Porozmawiajmy o kosztach
projektu. Dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
taki projekt jest zapewne 
bardzo kosztowny... 
BF:  Nie, ponieważ wkład własny 
Miasta Piastów (tj. koszty MOPS-
-u Piastów) wynosi tylko 10,5 % 

wartości projektu. Całkowity koszt 
projektu to ponad 578 tys. zł. Do-
tacja ze środków Miasta Piastów to 
blisko 61 tys. zł. Pozostałe pienią-
dze pochodzą ze środków unijnych. 
Bez funduszy z Unii Europejskiej ani 
miasta, ani ośrodka nie byłoby stać na 
realizację projektu w takim kształcie. 

Jak zatem wygląda sam pro-
jekt? Z czego mogą skorzystać 
podopieczni ośrodka?
BF: Benefi cjenci mają zajęcia z dorad-
cą zawodowym, psychologiem, mogą 
porozmawiać z prawnikiem, są zajęcia 
z informatyki. Działania skierowane do 
uczestników projektu miały za zadanie 
wydobyć potencjał tkwiący w nich sa-
mych. W sytuacji, gdy nie można było 
umiejętności klientów dostosować do   
potrzeb rynku pracy, niektórzy z nich 
musieli  przekwalifi kować się i zdobyć 
nowe. Uczestników wysyłamy na kur-
sy zawodowe, organizujemy wyjazdo-
we warsztaty połączone z organizacją 
czasu wolnego w postaci uczestnictwa 
w rozmaitych wycieczkach turystycz-
no-krajoznawczych. Odwiedzamy 

spółdzielnie socjalne stworzone przez 
bezrobotnych i bezdomnych. Poka-
zujemy, że da się wyjść z marazmu, 
że można zmienić swoje życie.

Osoby niepełnosprawne uczest-
niczące w projekcie mogły skorzy-
stać z zajęć rehabilitacyjnych po 
wcześniejszym specjalistycznym 
badaniu lekarskim. 

Harmonogram jest bardzo 
napięty. Czy znajduje się czas 
na odpoczynek?
BF: W trakcie całego projektu wy-
jeżdżaliśmy do takich miejsc jak 

Jadwisin, Kraków, Kazimierz Dol-
ny, czy tak jak ostatnio do Zakopa-
nego. Sesja wyjazdowa warsztatów 
kompetencyjnych trwa siedem dni. 
Benefi cjenci projektu uczestniczą 
w warsztatach , jednak staramy się 
o zachowanie proporcji między cza-
sem wolnym a zajęciami. 

W czasie wolnym w ciągu wszyst-
kich edycji projektu udało się od-
wiedzić kilka muzeów, odbyć 
kilka wizyt w teatrze, uczestniczyć 
w wycieczkach krajoznawczych czy 
w „słodkich” warsztatach w Fabry-
ce Czekolady. . 

Staramy się wyjść do ludzi 
i namawiać do zmian

Ludzie chętnie biorą udział w 
takich inicjatywach czy trzeba 
ich wyciągać trochę na siłę?
BF: W pierwszych edycjach fak-
tycznie wyciągaliśmy ludzi na si-
łę. Nie wiedzieli z czym to się wiąże 
obawiali się konsekwencji. Staramy 
się wyjść do ludzi i namawiać. Przy 
ostatnich edycjach ludzie sami się 
zgłaszali. Projekt nie ma ograniczeń 
wiekowych. Mieliśmy uczestników 
w wieku 18, jak i 55 lat.

Obsługa tak dużego projektu 
wymaga zapewne kompe-
tentnej kadry zajmującej się 
przygotowaniami.
BF: Projekt realizuje pięciu pracow-
ników MOPS-u Piastów. Za realizację 
tego projektu odpowiada Kierow-
nik Ośrodka Katarzyna Stencka-
-Olaszek, za rozliczenie projektu 
odpowiedzialny jest specjalista d.s. 
rozliczeń Halina Ulejczyk. Ja jestem 
koordynatorem projektu, a współpra-
cują ze mną, w charakterze pracowni-
ków socjalnych, Joanna Stępniewska 
i Urszula Szarkowska. 

51 uczestników to duża liczba. 
Ile osób znalazło zatrudnienie 
po projekcie?
BF: 12 osób znalazło zatrudnienie, 
a dwie kolejne są na stażu. To dobry 
efekt. Ważne jest również to, że na-
wet te osoby które zatrudnienia nie
 znalazły stały się bardziej aktywne.

A czy wy, jako pracownicy 
i niejako twórcy projektu 
czujecie satysfakcję?
BF: Tak. Ciągle pamiętamy, że na-
sza praca miała przysłużyć się do 
podniesienia samooceny uczestni-
ków a w konsekwencji umożliwić im 
znalezienie pracy.  

Jest szansa na kolejne edycje?
BF:  Prawdopodobnie kolejne pro-
jekty będą realizowane, ale jeszcze 
nie wiemy w jakiej formie i do jakiej 
grupy benefi cjentów będą kierowane. 
Jeżeli będzie istniała możliwość, to na-
dal Miasto Piastów i MOPS Piastów 
będą czynnie uczestniczyć w organi-
zacji i realizowaniu projektów dofi -
nansowanych ze środków unijnych.

Rozmowa z Beatą Feluch, koordynatorem projektu „Piastów dla aktywnej integracji”
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Program 
stomatologiczny 
dla najmłodszych

Według alarmują-
cych statystyk po-
n a d  8 0 %  d z i e c i 

rozpoczynając ych naukę 
szkolną ma próchnicę. Gmi-
na Brwinów postanowiła za-
dbać o swoich najmłodszych 
mieszkańców: w nowym ro-
ku szkolnym realizowany bę-
dzie program bezpłatnej opieki 
stomatologicznej, który obej-
mie 610 dzieci w wieku od 
6 do 9 lat (roczniki 2005-
2008). Deklarację przystąpienia 
do programu można składać 
już teraz – w sekretariatach 
szkół na terenie gminy Brwi-
nów oraz w urzędzie gminy.  

Koszty programu zosta-
ną pokryte z budżetu gminy 
Brwinów. Jego realizatorem 
będzie wyłoniona w konkur-
sie ofert Fundacja Zdrowie 

i  Medycyna 2000 z Kon-
stancina-Jeziorny. W szko-
łach zostaną w przyszłym 
roku szkolnym przeprowa-
dzone badania lekarskie sto-
matologiczne z wypełnieniem 
karty medycznej, wstępne 
konsultacje ortodontyczne 
oraz fluoryzacja kontakto-
wa. Po rozpoznaniu potrze-
by wykonania takiego zabiegu 
dzieci będą kierowane do wy-
znaczonego gabinetu w Prusz-
kowie na zabezpieczenie zęba 
szóstki lakiem szczelinowym. 
Rodzice dzieci otrzymają 
wskazówki i zalecenia doty-
czące dalszego postępowa-
nia w przypadku wystąpienia 
próchnicy i wad zgryzu. Bę-
dą też wypełniać ankietę do-
tyczącą zagadnień promocji 
zdrowia jamy ustnej. (PR)

Gmina Brwinów rozpocznie od września 2014 r. reali-
zację programu profi laktyki stomatologicznej, który 
obejmie dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Działki na sprzedaż

Gmina Brwinów sprzedaje w drodze przetargu 
działki położone w Brwinowie przy ul. Żwirowej 
oraz tereny w Kaniach i w Parzniewie. W lipcu 
planowane jest także rozstrzygnięcie przetar-
gu na sprzedaż ponad 30 działek znajdujących 
się przy ul. Bratniej w północnej części miasta. 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Kaniach, 
w Parzniewie i w Brwinowie przy ul. Żwirowej prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową i działal-
ność usługową odbędą się 30 lipca 2014 r. 

Pod koniec lipca planowana jest również sprze-
daż działek o łącznej powierzchni 4,1780 ha. poło-
żonych przy ul. Bratniej. Zdecydowana większość 
tych działek ma kształt prostokąta i metraż bliski 
1000 m2. Podstawowe przeznaczenie tego terenu to 
mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliź-
niacze oraz drobne usługi bytowe (pow. ok. 2000 m2).  

Więcej informacji na temat nieruchomości, 
które przeznaczone są do sprzedaży przez gminę 
Brwinów uzyskać można w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami, ul. Grodziska 12, pok. 204, 
tel. 22 738 26 53, 22 738 26 13 oraz na stronie  
www.oferta.brwinow.pl.  (PR)

 Działki przy ul. Bratniej można kupić już pod koniec lipca

 

WYPOŻYCZALNIA:
• Boxy dachowe
• Bagażniki rowerowe
• Bagażniki bazowe
• Kamerki Go Pro
• Wiatrówki
 
Zenona 10, Pruszków
tel. 605 670 604
www.happy-rent.pl
biuro@happy-rent.pl

OGŁOSZENIE 
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze w okresie 
od 18.06.2014 r. – 09.07.2014 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje  

do publicznej wiadomości, że dnia 09.07.2014 r. 
pod adresem ul. Sportowa 10C, 05-090 Raszyn odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pana Bogdana Niewiadomskiego

Przedmiot licytacji:
Godzina licytacji: 12.00

 1. MASZYNA POLIGRAFICZNA MULLER MARTINI RBJ PONY 3, 
rok. prod.: lata 80-te, ilość szczęk: 3, dł. szczęk: 39 cm., silnik: Schindler D MOT typ KDW 
22b, przeznaczenie: klejenie książek (oprawa bezszwowa).
Wartość szacunkowa: 16 400 zł.    
Cena wywołania brutto: 12 300 zł.

Godzina licytacji: 13.00
 2. FALCERKA FALTEX AG 5610, nr seryjny/fabryczny: 711.236.004, pro-
dukcja: Szwajcaria, format papieru A4, A3, rok prod.: lata 80-te, przeznaczenie: składanie 
arkusza papieru.
Wartość szacunkowa: 1 100 zł.    
Cena wywołania brutto: 825 zł.

Godzina licytacji: 14.00
 3. MASZYNA DRUKUJĄCA ROMAYOR 313 firmy Adast, produkcja: 
Czechy, rok prod.: lata 80-te, 90-te, format papieru: A3 i B3, przeznaczenie: druk offsetowy.
Wartość szacunkowa: 1 600 zł.    
Cena wywołania brutto: 1 200 zł.

Godzina licytacji: 15.00
 4. GILOTYNA PERFECTA APV 106, rok produkcji 1967, dł. robocza 
noża:106 cm., powierzchnia robocza stołu: 106/206, przeznaczenie: przycinanie arkuszy 
Wartość szacunkowa: 3 200 zł    
Cena wywołania brutto: 2 400 zł.
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 09.07.2014r. w godzinach 11.00 - 12.00 pod adresem 
ul. Sportowa 10C, 05-090 Raszyn. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu 
egzekucyjnego wadium (dotyczy: MASZYNA POLIGRAFICZNA MULLER MARTINI 
RBJ PONY 3) w wysokości 1/10 wartości oszacowania (1 640 zł). Wadium należy wpłacić do 
organu egzekucyjnego na rachunek nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 07.07.2014 
r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać hasło LICYTACJA) lub 
gotówką w miejscu licytacji tj. ul. Sportowa 10C, 05-090 Raszyn w dniu licytacji.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzielaniu mu przybicia.  
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.  
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:

 II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 
w dniu 16.07.2014 r. o godz. 12.00. 

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 07 01, na stronie interneto-
wej www.is.waw.pl/uspruszkow w zakładce ogłoszenia/sprzedaże egzekucyjne lub w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 101. 

W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI,  
BENEPOL POSZUKUJE PRACOWNIKA  

NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKO: 

MAGAZYNIER – SPRZEDAWCA  
DO DZIAŁU CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH VW 

OSOBA ZATRUDNIONA NA WW. STANOWISKU BĘDZIE 
ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA:
•	 zarządzanie	gospodarką	magazynową
•	 sprzedaży	części	samochodowych	i	akcesoriów
•	 obsługę	klientów	wewnętrznych	i	zewnętrznych
•	 kontrolę	i	organizację	przyjęcia	towaru,

WYMAGANIA:
•	 doświadczenie	na	podobnym	stanowisku
•	 znajomość	oprogramowania	grupy	VW:	
	 ETKA,	AUTOSTACJA
•	 znajomość	zasad	gospodarki	magazynowej
•	 umiejętność	łatwego	nawiązywania	relacji
•	 własna	inicjatywa
•	 sumienność	i	dobra	organizacja	pracy
•	 wysoka	kultura	osobista,

Oferujemy:	interesującą	pracę	w	renomowanej	firmie,	szansę	
realizowania	własnych	ambicji	zawodowych,	stabilne	warunki	
zatrudnienia,	profesjonalne	szkolenia.

Zgłoszenia	zawierające	CV,	list	motywacyjny	oraz	zdjęcie	prosi- 
my	przesyłać	na	niżej	podany	adres:	m.bartkowski@benepol.pl

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
przy ul. T. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej  
www.grodzisk.pl zostały umieszczone wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 13.06.2014 
r. Z gminnego zasobu do sprzedaży zostały przezna-
czone: niezabudowana nieruchomość gruntowa po-
łożona przy ul. gen. L. Okulickiego w Grodzisku 
Maz. pow. 0,0808 ha, przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną;  za-
budowana nieruchomość gruntowa położona przy  
ul. Mazowieckiej 101 w miejscowości Książenice w gminie 
Grodzisk Maz. o pow. 0,1265 ha, przeznaczona pod usługi 
oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji oraz kultu religijnego.  
Info.: (22) 463-46-31 oraz na www.grodzisk.pl

MIESZKANIE PIASTÓW
Do kupienia mieszkanie w Piastowie o pow. 43,52 m², położone na I pię-
trze budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z udziałem (ok. 28%) 
w działce o łącznej pow. ok. 750 m². Oddzielny garaż na terenie posesji  
i piwnica. 2 pokoje (jeden jest pokojem dziennym, przechodnim), łazien-
ka z ubikacją i kuchnia. Ogrzewanie gazowe centralne, kuchnia gazowa, 
ogrzewanie gazowe wody, woda z własnego ujęcia, kanalizacja, prąd elek-
tryczny. Do dworca PKP w Piastowie pieszo ok. 10 minut (ok. 750 m).  
Cena 190.000 zł. - do negocjacji. Tel. 602 790 722 lub 604 112 282.

Kupię każdą nieruchomość 
na terenie i w okolicach: 
Grodziska Mazowieckiego, 

Pruszkowa,  
Żyrardowa, Nadarzyna,  
Piaseczna, Warszawy.  

Oferuję 80% ceny rynkowej,  
płacę gotówką od ręki. 

Jeżeli jesteś zainteresowany 
tel. 536-566-701
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Do sprzątania domu Panią wiek 
do 45 lat  praca wtorek i piątek 
Pruszków Gąsin 787 114 146 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, 608 77 77 47 

 ► FRYZJERKĘ/RA ,STAŻYSTKĘ 607 052 845 

 ► Kelnera z doświadczeniem 503 164 828 

 ► Kierowca kat C+E na trasach 
Polska-Hiszpania-Polska, 
Polska-Włochy-Polska.  0 605 044 157 

Kosmetyczkę do prowadzenia gabinetu 
Pruszków 609 555 830 

 ► Operator wózka widłowego-Piorunów 
k. Błonia. Uprawnienia, doświadczenie. 
Kontakt karolina.swiszcz@partnerpraca.pl,
 tel. 22 713 81 97

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel.797 295 499 

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 

 ► TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU 
- SERWISANT MIEJSCE PRACY: 
PAKOWALNIA  SOKOŁÓW
K/JANEK, E-MAIL: 
PAKOWALNIA@COFFEE-SERVICE.EU 

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

 ► Zatrudnię Panią do prac biurowych, 
komputer, język angielski, 604 509 202 

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

Zatrudnimy sympatyczną, 
pracowitą i uczciwą osobę do pracy 
w weekendy w kawiarni GAGA KAFE! 
Wymagania: - doświadczenie w pracy 
w gastronomii, - książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, 
– wysoka kultura osobista. 
CV + zdjęcie prosimy przesyłać na 
adres  kontakt@gagakafe.pl 

Szukam pracy

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

 ► Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

 ► 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 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

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

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

Działkę budowlaną w Komorowie, 
883 255 779 

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

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

 ► 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 

 ► Lokal użytkowy, 100 mkw + plac, 
Pruszków Żbików, 509 133 291 

Lokale usługowo-handlowe Komorów 
501 012 555 

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

Kupię każde auto od 1997 r. Uczciwe 
ceny. Gotówka. 694 547 205 

Automoto – sprzedam

 ► Mercedes-Benz C220 CDI (sedan), 2002 
rok, bezwypadkowy, przebieg 116 000 
udokumentowany, 501 177 364 

Sprzedam

Działający salon Top Secret przy 
Prusa 35, Pruszków. 602 310 100 do 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca w rozmiarze 
68-86 (w tym kombinezon, 2 kurtki, 
spodnie bluzki, koszulki, buty). Znane 
marki – Zara, H&M, 5-10-15, Coccodrillo, 
Ecco. Razem 80 sztuk. Stan bardzo dobry. 
Pruszków.  500 891 490   

Kupię

 ► Absolutnie za gotówkę antyki, 
starocie kupię. 669 779 959 

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Anteny TV-SAT Montaż Serwis 
Ustawianie Gwarancja 24m-ce. 
600 309 424,  anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Dla fi rmy do 10 000 zł! 
Szybka pożyczka, wygodna spłata. 
Provident Polska S.A. 600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

 ► Elektryk domowy + awarie, 664 634 750 

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

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

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► 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 
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Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z przedmiotów maturalnych    
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

EKO-Moskit  

100% NATURALNY,  
PROFESJONALNY SPRAY  
NA KOMARY,  
MESZKI I KLESZCZE!
Skutecznie odstrasza polskie  
owady jak i tropikalne insekty.
Nie podrażnia skóry,  
nie ma zapachu. Bezpieczny  
nawet dla niemowląt!

Bazaar Pro Eco. Sklep Ekologiczny.
Pruszków ul. Kościuszki 8 lok. 9  
(w pasażu), tel. 609 704 208.

www.bazaarproeco.pl

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

D
O

JAZD

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 

Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

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

Studnie, 694 869 194 

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

 ► Trawniki, zakładanie, wertykulacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, 
renowacje, 602 828 088 

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

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

 ► Usługi księgowe, wyprowadzanie 
zaległości, księgi handlowe i KPiR, 
ryczałt, zakładanie działalności;  
agnes3-65@wp.pl 500 663 782, 
530 448 997 

 ► Uslugi remontowe elektryka , 
scianki gk, sufi ty podwieszane 
i amstrong ,gipsy malowania, 
terakota glazura ,mieszkania domy 
biura sklepy profesionalnie i pod klucz 
tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245  
zlotaraczka@rafsat.pl 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 501 175 813 
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ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH 
05-805 OTRĘBUSY UL. WIEJSKA 13
FIRMA OGRODNICZA OD 24 LAT NA RYNKU
ZATRUDNI:

PRACOWNIKÓW DO PRAC OGRODNICZYCH  
I PORZĄDKOWYCH ( 5 STANOWISK)

ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE
KONTAKT: 501 108 626; 509 505 441

NAVIGATOR  
TRAINING DIRECTION

zaprasza na:

–	 bezpłatne	certyfikowane	kursy	języka	angielskiego	zgodne	 
z	Europejskim	Systemem	Opisu	Kształcenia	Językowego	po-
ziomy	A	i	B

-		 bezpłatne	 certyfikowane	kursy	 komputerowe	kończące	 się	
Europejskim	Certyfikatem	Umiejętności	Komputerowych

Oferujemy za darmo:
1.	Kursy	językowe	i	komputerowe
2.	Egzaminy
3.	Certyfikaty

 
WYKORZYSTAJ SZANSĘ I ZRÓB ZA DARMO  
CERTYFIKATY HONOROWANE NA TERENIE  

UNII EUROPEJSKIEJ

ZAPRASZAMY MIESZKANCÓW MAZOWSZA  
W WIEKU OD 18 DO 64 ROKU ŻYCIA

ZAJĘCIA I EGZAMINY W NAVIGATORZE  
W GRODZISKU MAZ.

Zgłoś	się	do	nas:
ul.	11	listopada	18	lok.3	w	Grodzisku	Mazowieckim

tel.:	22	755	29	93,	e-mail:	navigator@navigator.waw.pl
www.navigator.waw.pl

Projekt	„Szkolenia	językowe	i	w	zakresie	ICT	szansą	na	rynku	pracy	 
w	województwie	mazowieckim”	jest	współfinansowany	ze	środków	 
Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia 
się, że w dniu 12.06.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od granicy 
gminy Błonie z gminą Brwinów do skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
nr 720 z drogą powiatową nr 1509W w miejscowości Czubin.”
Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 
00-048 Warszawa działający przez pełnomocnika Pana Roberta 
Zalewskiego posiadającego pełnomocnictwo stosownie do Uchwały 
nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 
7.04.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zbigniewowi 
Ostrowskiemu p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery 
działek do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach - numery działek 
po podziale):
gmina Brwinów, obręb 2 Czubin, działki nr ew.: 74, 76 (76/1, 76/2).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w  godzinach  
13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.    

WIŚ-II.7820.2.6.2014.AM

Wynajmę / Sprzedam 
w całości lub częściowo nieruchomość składającą 
się z budynków magazynowych, warsztatowych 

garażowych, socjalnych z częścią hotelową  
wraz z działką o powierzchni 2 ha w miejscowości  

Biskupice gmina Brwinów.
Nieruchomość wyposażona we wszystkie media

Kontakt: 22 648 93 14; 22 648 93 18

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

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU 
NIEOGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. T. Sygietyńskiego 
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, NIP 534-000-30-46, Tel.: 22 208 88 88, Fax.: 22 208 88 00,  
e-mail: zp@mazowsze.waw.pl, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna uzyskanego 
z wycinki. 
Warunki przetargu:
1. Przetarg obejmuje sprzedaż nieposortowanego drewna różnych klas grubości i jakości, 

pochodzącego z wycinki parku w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach.  
2. Przetarg obejmuje sprzedaż drewna zlokalizowanego w miejscu wskazanym powyżej, 

które według szacunków obejmuje 147,4 m3. Sprzedający dopuszcza możliwość 
dokonania wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu jego 
terminu ze Sprzedającym. 

3. Sprzedający nie przewiduje sprzedaży części drewna z wycinki, nie przyjmuje ofert 
częściowych. Kupujący wyłoniony w ramach przetargu zobowiązany jest do odbioru, 
zapłaty oraz wywozu całości zakupionego drewna oraz gałęzi (podrostów) oraz 
uprzątnięcia terenu – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Kupujący zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt 
transportu, oraz do pozyskania ewentualnych pozwoleń. 

5. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem odbioru drewna z wycinki, 
w tym jego transportem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w mieniu Sprzedającego oraz osób trzecich. 

6. Cena wywoławcza wynosi 80,00 zł/m3 netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny szacunkowej, na rachunek bankowy 
Sprzedającego Nr PKO Bank Polski 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971 lub gotówką 
w kasie, nie później niż do momentu otwarcia przetargu.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2014 r. o godz. 11-tej, w siedzibie Mazowsza przy 
ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, budynek „Pałac”, pokój 216.

8. Sprzedający zawrze z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę umowę na sprzedaż 
drewna w dniu przetargu. W razie braku wpłaty ceny sprzedaży lub wykonania całości 
lub części umowy, Sprzedający wybierze kolejnego Kupującego, zaś wpłacone kwoty 
nie podlegają zwrotowi. 

9. Wydanie drewna i udostępnienie terenu, na którym drewno jest składowane nastąpi 
po wpłaceniu przez wybranego Kupującego ceny sprzedaży, na rachunek bankowy 
podany w punkcie 7 lub gotówką w kasie.  

10. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
11. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela: Jacek Leptacz tel. 509000680 

od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 15:00. Informacje zamieszczone są 
również na stronie internetowej Sprzedającego.
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