
Różne wątki
przedszkola 

PIASTÓW 

Prokuratura bada doniesienia 
w sprawie rzekomych 
nieprawidłowości przy budowie 
przedszkola na ul. Godebskiego 
w Piastowie. – Zawiadomienia 
związane z tym przedszkolem 
składane były zarówno przez 
podmioty jak i osoby fi zyczne. 
Dotyczyły różnych wątków. 
Prokuratorzy prowadzą 
czynności w sprawie, 
a nie przeciwko – mówi 
Andrzej Zwoliński, zastępca 
prokuratora rejonowego 
w Pruszkowie.  4
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REGION
Pacjenci przychodni 
lekarskiej przy ulicy 
Chopina w Pruszkowie 
podkreślają, że 
z zapisami do lekarzy 
specjalistów musieli 
czekać do czerwca. Inni, 
z Michałowic, narzekają 
na brak informacji. 
Takich głosów 
jest więcej...

P rzychodnia przy prusz-
kowskiej ulicy Chopina 
w czerwcu przeżyła oblę-

żenie pacjentów. Długa kolejka 
osób oczekiwała na możliwość 
zapisania się do specjalisty. 
Wśród stojących słychać było 
zdenerwowane głosy, czemu 
trudno się dziwić, bo w „ogon-
ku” do przychodni spędzili wie-
le godzin. – Stoję tu od czwartej 
rano i czekam na otwarcie przy-
chodni, bo muszę dostać się do 
ortopedy. Skierowanie dostałam 
już dwa miesiące temu, ale mó-
wili, że wtedy nie było miejsc 
i że trzeba przyjść później. No 
to jestem... – mówiła pani Ja-
nina. Ostrzej wypowiadał się 
pan Witold. – Przecież to jest 

„chore”, żebyśmy tyle tu czekali. 
Całą tę służbę zdrowia powinni 
rozwalić w drobny mak. Przez 
lata płaciłem składki, a teraz 
nie dość, że emerytura niska to 
i do lekarza trzeba stać w kolej-
ce – powiedział. Do przychodni 
chciała się też dostać czytel-
niczka Anna. – Mam proble-
my z kręgosłupem i lekarz dał 
mi skierowanie na rehabilitację. 
To było w maju, ale wtedy od-
prawili mnie z kwitkiem, bo nie 
było już miejsc. Mam nadzieję, 
że uda mi się zapisać na zajęcia 
jeszcze w lipcu. Z kręgosłupem 
nie ma żartów – mówiła. Tylko 
jednego dnia w kolejce do prusz-
kowskiej przychodni naliczyli-
śmy przeszło 60 osób. 

Postanowiliśmy zająć się 
tematem zapisów do lekarzy 
specjalistów i o zasady zapy-
taliśmy Krystynę Kozłowską, 
rzecznika praw pacjenta. – Pa-
cjenci powinni mieć możliwość 
zarejestrowania do lekarzy 
specjalistów w dowolnie wy-
branym terminie, w dniach i go-
dzinach punktu rejestracji. 
Podmioty lecznicze udziela-
jące świadczeń zdrowotnych na 
podstawie umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia powin-
ny zapewnić pacjentom moż-
liwość rejestracji przez cały 

Pacjenci muszą stać w kolejkach do przychodni, narzekają też na brak informacji

Zapisy do lekarza torem przeszkód
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Gotowe domy w Jaktorowie. Program Dom ZA Mieszkanie więcej na stronie 4.

 Czerwcowa kolejka do przychodni przy ul. Chopina w Pruszkowie

okres obowiązywania takiej 
umowy – wyjaśnia. – Świad-
czeniodawca (przychodnie 
lekarskie – przyp. red.) jest 
zobowiązany do systematycz-
nego i ciągłego wykonywania 

umowy przez cały okres jej 
obowiązywania. Wyznacza-
nie przez świadczeniodawców 
konkretnych dni zapisywania 
się na wizytę u lekarza specja-
listy jest więc nieuprawnione 

– dodaje. Okazuje się jednak, 
że kłopoty – różnego rodzaju 
– z zapisami występują nie tyl-
ko w Pruszkowie.  

Wodny plac 
później 

GRODZISK MAZOWIECKI

Mamy już połowę lipca, a przy 
grodziskim „Wodniku” nic się nie 
dzieje. Co zatem z  zapowiadaną 
atrakcją, czyli wodnym placem 
zabaw? Prawdopodobnie 
powstanie w przyszłym roku.  5
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PRUSZKÓW
Miłośnicy dobrego kina stanęli na 
wysokości zadania. Nawet w po-
rze fi nału brazylijskiego mundialu 
seans w ramach Pruszkowskie-
go Kina Letniego obejrzało grubo 
ponad 300 widzów. Kolejny pro-
jekcja na pl. Jana Pawła II w naj-
bliższą niedzielę o godz. 21.30. 

Przygotowaliśmy coś dla miło-
śników obrazów z gatunku ka-
tastrofi cznego. Mowa o fi lmie 
„Niemożliwe”. Pełen harmono-
gram Pruszkowskiego Kina Letnie-
go jest dostępny na stronie kino.
wpr24.pl. Na fi lmowe wieczory 
w letniej atmosferze zapraszają 

W ramach Kina Letniego 
zobaczymy fi lm „Niemożliwe” 

Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 
Partnerem technicznym jest fi rma 
Dobrekino. Partnerem głównym 
projektu jest Grupa Dealerska Kro-
toski-Cichy. Partnerami projektu 
są: Autoserwis Zalewscy, Alsprint, 
Galeria Style, Aisuri.com. (MAP)

Piątek, 18 Lipca 2014
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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

Cichsze niebo
REGION
Niebo nad Piastowem 
i Michałowicami jest 
spokojniejsze.

Na Lotnisku Chopina rozpo-
częła się budowa drogi ko-
łowania szybkiego zjazdu, 
ruszyły też prace związane 
z poszerzeniem zjazdu z dro-
gi startowej. Roboty wymagały 
zamknięcia pasa DS-1, czyli 
krótszej drogi startowej na osi 
Ursus – Ursynów. Samoloty 
podchodzące do lądowania 
i startujące z tego pasa latały 
nad Ursusem, Piastowem i Mi-
chałowicami. Wraz z jego zam-
knięciem „wyłączono” cza-
sowo korytarze powietrzne nad 
tymi miejscowościami.  (AS)

O swoich „zapisowych” kłopotach 
opowiedziała nam też mieszkan-
ka Michałowic, która zgłosiła się 
do przychodni przy ul. Ludowej. – 
Panie w rejestracji odesłały mnie 
z kwitkiem, twierdząc, że skiero-
wanie na rehabilitację jest już nie-
ważne. Kazały znów iść do lekarza 
i poprosić o ponowne wystawie-
nie lub uaktualnienie skierowa-
nia. Ale wcześniej nikt mnie nie 
poinformował o terminie ważno-
ści skierowania, byłam pewna, że 
jest bezterminowe – mówi Joanna.

Postanowiliśmy sprawdzić, 
podając się za pacjenta, czy uda 
się nam uzyskać w michałowckiej 
przychodni informacje o ważno-
ści skierowania. – Skierowanie na 
rehabilitację jest ważne 30 dni od 
daty wystawienia. Jeśli nie aktu-
alizowała go pani od tamtej po-
ry, to konieczna będzie ponowna 
wizyta u lekarza, który albo sko-
ryguje datę, albo skierowanie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 wystawi ponownie – usłyszeliśmy 
w słuchawce. Nam się więc uda-
ło dostać informację, co nie zna-
czy, że jest to regułą. Przy okazji 
spytaliśmy o najbliższe terminy. 
– Rehabilitację możemy umówić 

traci ważność po upływie 30 dni 
od daty wystawienia oraz skiero-
wanie na leczenie uzdrowiskowe 
ważne przez 18 miesięcy – wyli-
cza Krystyna Kozłowska, rzecz-
nik praw pacjenta. – Skierowanie 
do poradni specjalistycznej czy na 
badania diagnostyczne co do za-
sady ważne są do momentu jego 
realizacji. Może się zdarzyć, że 

jeżeli pacjent przedłoży do reali-
zacji skierowanie po bardzo dłu-
gim czasie, to może zostać podjęta 
decyzja o konieczności zaktuali-
zowania informacji o stanie zdro-
wia pacjenta. Taką decyzję zaw-
sze podejmuje lekarz – dodaje

Sprawdziliśmy też, jakie są 
najbliższe terminy jeśli chodzi 
o rehabilitację. W Pruszkowie 
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w przychodni podlegającej Szpi-
talowi Powiatowemu na reha-
bilitację bez lasera zapiszemy 
się na październik, a z laserem 
– na listopad. Podobnie sytuacja 
wygląda w przychodni  Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Ma-
zowieckim, tu na rehabilitację 
dostaniemy się na przełomie 
października i listopada.      

Zapisy do lekarza torem przeszkód

6.EDYCJA

PRUSZKÓW 20-21.09

HALA ZNICZ ul. Bohaterów Warszawy 4 www.targi.pruszkow.pl

PRUSZKÓWZKÓWZK 2

ALA ZNICZ ul. Bohaterów WaWaW rs

Trwa sprzedaż powierzchni. 22 758 77 88, 881 91 88 88, 882 062 932

Pacjenci muszą stać w kolejkach do przychodni, narzekają też na brak informacji

na 22 września – odpowiedzia-
no. Czyli latem nie mamy szans. 

A jak to jest ogólnie ze skiero-
waniami? – Obowiązujące prze-
pisy nie określają ściśle terminu 
ważności skierowania. Wyjątek 
stanowi skierowanie do szpitala 
psychiatrycznego, które jest ważne 
14 dni, skierowanie na świadcze-
nia rehabilitacji leczniczej, które 

– Nikt wcześniej 
nie poinformował 
mnie o ważności 
skierowania – mówi 
czytelniczka 

 Przychodnia Szpitala Powiatowego na Wrzesinie
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Wychowujemy w duchu wartości katolickich.  
Przedszkole dla dzieci odpowiedzialnych i świadomych rodziców.  

Czesne ustalane indywidualnie.

Tel. 606 961 080, 602 107 347   www.peregrini.pl

Nowe Przedszkole  
ArtystyczNo-Językowe w Pruszkowie

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

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.plWPR24.pl

PRUSZKÓW
Aktywnie w obchody 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
włącza się Muzeum Dulag 121w Prusz-
kowie. Zaprasza na „Niedzielne wypra-
wy szlakiem powstańczej Warszawy”. 
Pierwszy ze spacerów zaplanowano 
na 20 lipca. Uczestnicy spotkają się na 
stołecznym Śródmieściu, odwiedzą 

miejsca, gdzie znajdowały się m.in. 
powstańcze barykady, konspiracyjna 
drukarnia i radiostacja. Kolejne edu-
kacyjne spacery zaplanowano na 
27 lipca i 10 sierpnia. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w siedzi-
bie Muzeum Dulag lub pod numerem 
tel. (22) 758 86 63. Z pracownikami 

Wyprawy szlakiem 
powstańczej Warszawy

muzeum można skontaktować się też 
drogą elektroniczną (e-mail: dulag@
dulag121.pl). Zapisy osób chcących 
wziąć udział w „Niedzielnych wypra-
wach szlakiem powstańczej War-
szawy” już się rozpoczęły. Patronat 
medialny nad wydarzeniem objęli por-
tal WPR24.pl oraz Gazeta WPR. (MAP)

Piątek, 18 Lipca 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

Na stację
po rower 
GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
niebawem będą mogli 
korzystać z miejskich 
jednośladów. Gmina 
ogłosiła przetarg na 
budowę ośmiu stacji 
rowerowych.

Na powstanie Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego (taką nazwę 
nosi cały system) władzom gmi-
ny udało się pozyskać unijne do-
fi nansowanie. Niemałe, bo 400 
tys. zł. – W ramach tych środ-
ków powstanie osiem stacji, a do 
dyspozycji mieszkańców będzie 
60 rowerów – mówi Magdale-
na Okrasa z magistratu.

Gdzie pojawią się stacje ro-
werowe? Przy deptaku, tar-
gowisku miejskim, Centrum 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie prowadzi 
dwa dochodzenia 
w sprawie rzekomych 
nieprawidłowości przy 
budowie przedszkola 
na ul. Godebskiego 
w Piastowie. O tym czy 
postawione zostaną 
komuś zarzuty, dowiemy 
się najprawdopodobniej 
w sierpniu.

M ożna śmiało rzec, że 
oddana w ubiegłym ro-
ku do użytku placówka 

stała się zmorą… prokuratorów. 
W ostatnich miesiącach do pro-
kuratury rejonowej wpłynę-
ło kilka doniesień dotyczących 
właśnie Miejskiego Przedszko-
la nr 3 w Piastowie. – Część spraw 
została zakończona, a część jest 
w toku – przyznaje Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokurato-
ra rejonowego w Pruszkowie. 

Doniesienia z przedszkolem w tle
W zakończonych sprawach 

prokuratorzy nie doparzyli się 
żadnych znamion przestęp-
stwa i sprawy zostały umorzo-
ne. Obecnie prokuratura bada 
dwa doniesienia. – Zawiadomie-
nia związane z tym przedszko-
lem składane były zarówno przez 
podmioty, jak i osoby fi zyczne. 

postępowania zostaną umorzo-
ne, czy może jednak komuś po-
stawione zostaną zarzuty. 

Nie jest tajemnicą, że donie-
sienia wymierzone są przeciw-
ko zarządowi miasta. Burmistrz 
Piastowa Marek Kubicki zacho-
wuje jednak spokój. Zapytany 
o to, czy domyśla się kto mógł-
by skierować zawiadomienia, 

Prokuratura bada sprawę rzekomych nieprawidłowości przy budowie przedszkola na ul. Godebskiego

odpowiada krótko: – Osoby, 
którymi kieruje zazdrość, po-
trafi ą robić różne głupstwa.

Jednocześnie jest pewny, 
że ze strony miasta, jako za-
mawiającego inwestycję, nie 
doszło do żadnych zaniedbań 
ani uchybień. – Zresztą nie mo-
gło do nich dojść z uwagi na to, 
że trzech inspektorów nadzoru 

 Łączny koszt budowy przedszkola wyniósł 6,3 mln zł

Dotyczyły różnych wątków. Pro-
kuratorzy prowadzą czynności 
w sprawie, a nie przeciwko – za-
znacza prokurator Zwoliński. 
Kiedy można więc spodzie-
wać się ich zakończenia? Zda-
niem prokuratury nastąpi to 
najprawdopodobniej w sierp-
niu. Wówczas dowiemy się czy 

– Prokuratorzy 
prowadzą czynności 
w sprawie, a nie 
przeciwko – mówi 
prokurator Zwoliński

Psy mają dobrą opiekę i czekają na adopcję
PRUSZKÓW
Niedawno uruchomiony 
został w Pruszkowie 
punkt adopcyjny dla 
bezpańskich psów. 
Boksy szybko zapełniły 
się czworonogami.

Punkt adopcyjny znajduje się 
przy ul. Południowej, prowadzi 
go Pruszkowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt. Do placówki 
trafi ają odłowione bądź znalezio-
ne przez straż miejską psy. – Już 
w pierwszych dniach funkcjono-
wania punkt został zapełniony 

czworonogami – mówi Andże-
lika Morawska ze stowarzysze-
nia. – Niestety, okres wakacji to 
wręcz wysyp bezpańskich psów. 
Chociaż zdarzało się, że właśnie 
w punkcie adopcyjnym właści-
ciele odnajdywali swoich pupi-
li – dodaje.

Punkt działa całodobowo, 
a w pomoc aktywnie zaangażo-
wani są wolontariusze. Placów-
ka ma także weterynarza. – Miasto 
wyposażyło punkt w niezbędne 
boksy oraz pomieszczenia biuro-
we. Łoży również na jego utrzy-
manie – mówi Andżelika Moraw-

ska. Natomiast wolontariusze 
podkreślają, że choć ośrodek na 
pierwszy rzut oka nie wygląda mo-
że okazale, to spełnia swoją rolę. 
– Czworonogi mają co jeść i ma się 
nimi kto zaopiekować – mówią.

Obecnie na adopcję czeka kil-
kanaście psów. Wśród nich nie 
brakuje szczeniąt. – Każdy, kto 
jest zainteresowany adopcją, 
najlepiej by przed przyjazdem 
do punktu umówił się na spo-
tkanie. Warto zaznaczyć, że nie 
przyjmujemy psów od osób pry-
watnych. To nie jest schronisko 
– podkreśla Morawska.  (MAP)
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Kultury, na Stawach Walczew-
skiego, Stawach Goliana, obok 
pływalni Wodnik, hali sporto-
wej oraz w Parku Skarbków.

Ile przyjdzie zapłacić za wy-
pożyczenie „dwóch kółek”? 
Pierwsze 20 minut jazdy bę-
dzie darmowe. Za godzinę za-
płacimy 1 zł, za dwie – 2 zł, 
za trzy – 3 zł. Czwarta i każ-
da następna godzina to 5 zł. 
Przewidziano kary dla zapo-
minalskich. Jeśli rower nie zo-
stanie zwrócony w ciągu doby 
od wypożyczenia trzeba będzie 
zapłacić 600 zł.  (AS)

Powstanie 
osiem stacji, do 
dyspozycji będzie 
60 rowerów

inwestorskiego na bieżąco kon-
trolowało prace przy budowie 
przedszkola – twierdzi Kubicki. 

Zgodnie z zapowiedzią wła-
dze Piastowa nie wykluczają, że 
same wystąpią do pruszkow-
skiej prokuratury z wnioskiem 
o udostępnienie akt, aby zwery-
fikować czy przy postępowaniu 
inwestycyjnym to miasto nie 
zostało pokrzywdzone. – Naj-
dziwniejsze w tej sprawie jest 
to, że tysiące osób jest zadowo-
lonych z realizacji tej inwesty-
cji. Piętnaście lat obiecywano 
mieszkańcom budowę przed-
szkola, aż o mały włos placów-
ki nie zamknął sanepid. A te-
raz doszukuje się afery tam, 
gdzie jej nie ma – mówi bur-
mistrz Piastowa.

Przedszkole przy ul. Godeb-
skiego oddano do użytku jesie-
nią ubiegłego roku. Jest jedyną 
tego typu placówką w całości wy-
budowaną w technologii moduło-
wej. Może pomieścić 175 dzieci, 
a jego budowa trwała nieco ponad 
pół roku. Łączny koszt inwesty-
cji wyniósł 6,3 mln zł.  (MAP)
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MOSZNA 
Budynek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mosznie to nie tylko 
remiza, ale również miejsce spo-
tkań okolicznych mieszkańców. 
W siedzibie OSP działa bowiem 
wiejska świetlica. Władze Brwi-
nowa od dawna planowały mo-
dernizację terenu wokół budynku 

OSP, tak, by stał się też miej-
scem do rekreacji. W końcu plany 
uda się wcielić w życie. Wszystko 
za sprawą dotacji unijnej w wy-
sokości 37 tys. zł. Co zatem po-
wstanie w rejonie remizy? Teren 
będzie ogrodzony, przebudowa-
ny zostanie wjazd do jednostki, 

Teren przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej przejdzie metamorfozę

pojawią się dodatkowe miejsca 
postojowe. Na terenie przy OSP 
powstanie plac zabaw, a świetli-
ca zostanie doposażona w stoły 
i krzesła. Swoistym finałem inwe-
stycji będzie impreza kulturalna 
w remizie oraz wystawa związana 
z historią miejscowości. (AS)
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24Wodny plac zabaw (na razie) do szufl ady
ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Władze Grodziska 
chciały do września 
zrobić niespodziankę 
dzieciom i młodzieży 
– wybudować wodny plac 
zabaw. Niestety pomysł 
musi, czasowo, 
trafi ć do szufl ady.

W l u t y m  b u r m i st r z 
Grzegorz Benedyk-
ciński zapowiadał, że 

w mieście powstanie nowa atrak-
cja dla dzieci i młodzieży. Chodzi 
o budowę wodnego placu zabaw 
w sąsiedztwie pływalni „Wodnik” 
przy ul. Montwiłła. Taka forma 
ochłody miała odwieść młodych 
grodziszczan od kąpieli w Sta-
wach Goliana. A jakie atrakcje 
miały się znaleźć na wodnym pla-
cu? Zaprojektowano brodziki, 
nieckę placu wodnego, natryski, ła-
weczki, przebieralnie. W planach 
nie zabrakło siłowni plenerowej
oraz stolików do gry w szachy. 

Niestety, już na samym początku 
inwestycja spotkała się z problema-
mi. Dokumentację projektową uda-
ło się stworzyć dopiero w czerwcu. 
Wtedy też grodziscy włodarze roz-
poczęli poszukiwania wykonaw-
cy. Zgodnie z harmonogramem 
obiekt miał być gotowy w połowie 
września. – Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że plac udostępnimy późno. 

Ale będzie tam ciepła woda, więc 
dzieciaki jeszcze przez dwa ostat-
nie tygodnie września będą mo-
gły z niego korzystać – podkreślał 
w czerwcu burmistrz Benedyk-
ciński. – Obiecałem, że plac pow-
stanie i tak będzie – zaznaczał.

Roboty budowlane obok gro-
dziskiej pływalni powinny ruszyć 
w lipcu. Mamy już połowę mie-
siąca, a przy „Wodniku” nic się 
nie dzieje. Co zatem z wodnym 
placem zabaw? – Projekt jest go-
towy. Kłopot jednak w tym, że do 
ogłoszonego w czerwcu przetargu 

trafią do szuflady tylko na kilka 
miesięcy. – Wszyscy żałujemy, że 
nie uda nam się zrealizować placu 
zabaw w tym roku. W przygotowa-
nie dokumentów włożyliśmy wie-
le pracy. Bardzo zależało nam na 
czasie, ale ostatecznie się nie udało 

– mówi dyrektor OSiR-u. – Teraz 
będziemy mieli chwilę, by dopra-
cować wszystkie szczegóły, może 
coś jeszcze zmienimy w projekcie, 
może coś dodamy. Mimo wszystko 
chcielibyśmy stworzyć ten plac za-
baw w przyszłym roku – dodaje.  

Ratusz kusi nowymi działkami

BRWINÓW
Aż 33 działki pod 
budownictwo 
mieszkaniowe ma do 
sprzedania brwinowski 
magistrat. Znajdują się 
przy ul. Bratniej.

Łączna powierzchnia terenu, 
który ma pójść pod młotek wy-
nosi ponad 4 hektary. Dlaczego 
dopiero teraz włodarzom Brwi-
nowa przyszedł do głowy pomysł, 
aby sprzedać grunty? Nie miały 
unormowanego stanu prawne-
go, dopiero żmudne procedury 
pozwoliły rozwiać wątpliwości 
i rozpocząć postępowanie prze-
targowe. – Scaliliśmy działki 
i wtórnie zostały one podzielo-
ne. Udało się odzyskać naprawdę 
sporo działek – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Teraz ratusz liczy, że grunty 
szybko znajdą nabywców. – Na 
rynku nieruchomości nastąpi-
ło wyraźne ożywienie – mówi 

z nadzieją burmistrz. Nie chce 
jednak prognozować, ile spośród 
33 działek uda się sprzedać. – Dla 
tego rejonu mamy uchwalony plan 
pod zabudowę mieszkaniową. 
I działki wcale nie muszą znaleźć 
indywidualnych nabywców. Mo-
że je kupić developer i wybudować 
osiedle domów jednorodzinnych 
– podkreśla Kosiński. Dodaje, że 
na działkach dopuszczone są 
także usługi z zakresu kultury, 
oświaty, sportu, opieki zdrowotnej.

Atutem działek przy Bratniej 
ma być jej bliskie sąsiedztwo z uli-
cą Powstańców Warszawy. Drogą 
utwardzoną, posiadającą kanaliza-
cję oraz wodociąg. Bez problemu 
więc magistrat byłby w stanie pod-
łączyć do sieci powstające osiedle.

Gdyby włodarzom Brwino-
wa udało się sprzedać wszystkie 
działki za pierwszym podejściem, 
to do kasy miasta mogłoby wpły-
nąć grubo ponad 8 mln zł. Czy tak 
się stanie, przekonamy się z koń-
cem lipca.  (MAP)

Wodny plac zabaw 
w Grodzisku 
Mazowieckim 
ma powstać 
w przyszłym roku
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nie zgłosił  się żaden oferent. A to 
oznacza, że nie mamy wykonawcy 
– wyjaśnia Mariusz Smysło, dyrek-
tor grodziskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. – Procedura przetar-
gowa jest długa. Nawet gdybyśmy 
ogłosili przetarg ponownie, to nie 
zdążymy już w wakacje. A budo-
wa placu zabaw wodnych na zimę 
byłaby bezsensowna – dodaje. 

Kiedy więc grodziszczanie będą 
mogli się cieszyć z nowego miejsca 
do rekreacji? Mariusz Smysło nie 
chce podawać dokładnego termi-
nu. Podkreśla jednak, że projekty 
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Ruszył remont ul. Matejki w Piasto-
wie. – Jest w tak fatalnym stanie, że 
musimy położyć zupełnie nową na-
wierzchnię – mówi Marek Kubicki, 
burmistrz miasta. Matejki remonto-
wana będzie na fragmencie od 
ul. Warszawskiej do ul. Siemiradz-
kiego. – Łatanie na nic by się zdało. 

Każdy nowy łat odskakiwał od podło-
ża – twierdzi burmistrz. Mieszkańcy 
ul. Matejki od lat dopraszali się re-
montu drogi, której stan pogarszał 
się w iście ekspresowym tempie. 
W głównej mierze to właśnie tamtędy 
przejeżdżały samochody dostawcze 
zaopatrujące pobliskie targowisko 

miejskie. Na remont ul. Matejki mia-
sto przeznaczyło w budżecie 340 tys. zł,
chociaż po przetargu okazało się, 
że będzie tańszy o… 100 tys. zł. 
– Środki, które pozostały przezna-
czone zostaną najprawdopodobniej 
na rewitalizację parku przy 
ul. 11 Listopada – mówi Kubicki. (MAP)

Na ul. Matejki położą 
nową nawierzchnię

PIASTÓW
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Kamienica 
do liftingu
PRUSZKÓW
Niewielki budynek 
przy ul. Sienkiewicza 
11 w Pruszkowie 
przejdzie lifting. 
W rejonie stacji 
PKP to jeden 
z ostatnich szpecących
krajobraz obiektów.

Perypetie mieszkańców ka-
mienicy przy Sienkiewicza 
trwają od kilku lat. Lokato-
rzy obiektu domagali się od 
jego zarządcy, Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”, by upo-
rządkował teren wokół bu-
dynku. Wtedy prezes TBS-u, 
Zbigniew Piotrzkowski pod-
kreślał, że za utrzymanie 
porządku na podwórku od-
powiadają mieszkańcy. – My 
możemy skosić trawę i przy-
ciąć drzewa. Nie wolno nam 
natomiast porządkować przy-
dzielonych mieszkańcom ko-
mórek, bo przetrzymywane 
tam rzeczy to ich własność. 
Lokatorzy sami powinni te-
go pilnować – mówił.

Jednak zarządca zabrał 
się za porządki. Niedawno 
na zlecenie TBS-u rozebra-
na została jedna z komórek. 
Kłopot w tym, że jej pozosta-
łości będą usunięte (pisaliśmy 
o tym w poprzedmi numerze 
– red.) z podwórka kamieni-
cy dopiero gdy ruszy remont 
budynku. Zaplanowany jest 
na najbliższe miesiące.

Co obejmie remont ka-
mienicy? Ściany zewnętrzne 
zostaną ocieplone i otyn-
kowane, wymienione będą 
drzwi wejściowe i okienka 
piwniczne, loggie zyskają 
nowe posadzki i balustra-
dy, a wokół budynku powsta-
nie nowa betonowa opaska. 
Roboty przeprowadzi firma 
Tech-Bud z Otrębus – za wy-
konanie remontu zainkasuje 
prawie 79 tys. zł. Prace po-
trwają 10 tygodni.  (AS)

Najpierw zabezpieczą osiem przejazdów 
REGION
Ogłoszono przetarg 
na zabezpieczenia 
na przejazdach WKD. 
W pierwszej kolejności 
szlabany i sygnalizacje 
świetlne pojawią się 
w ośmiu miejscach.

O tym, że Warszawska Kolej Do-
jazdowa zainstaluje zabezpie-
czenia na przejazdach wiadomo 
było już na początku tego roku, 
gdy przyznano im nowe katego-
rie. Szlabany oraz sygnalizacje 
świetlne pojawią się w kilkuna-
stu miejscach, m.in. w Prusz-
kowie na ul. Sadowej, Granicy 
na ul. Pruszkowskiej, Podkowie 

Leśnej na ul. Jana Pawła II/
Brwinowskiej i na Parkowej, 
Grodzisku Mazowieckim na
ul. Piaskowej, Nadarzyńskiej 
i Batorego oraz w Komorowie 
na ul. Brzozowej/Dąbrowskiej.

Na początku maja dowiedzie-
liśmy się od WKD, że pierw-
sze zabezpieczenia pojawią się 
w Granicy na ul. Pruszkowskiej 
oraz na ul. Nadarzyńskiej w Gro-
dzisku. Ale plany się zmieniły. 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
ogłosiła bowiem przetarg na za-
projektowanie i wybudowanie 
zabezpieczeń na przejazdach: na 
ul. Piłsudskiego w Kaniach, 
ul. Piaskowej w Grodzisku Ma-
zowieckim, ul. Natolińskiej oraz 

ul. Przejazdowej/Różanej w Ot-
rębusach, ul. Żółwińskiej w Ow-
czarni, ul. Średniej oraz Łąko-
wej w Milanówku, ul. Środkowej 
w Kadach. Na pierwszych czte-
rech przejazdach zainstalowane 

Dlaczego WKD zmieniła 
zmieniła plany co do miejsc 
pierwszych „przejazdowych” 
zabezpieczeń? – W ciągu bie-
żącego roku zostało zaplano-
wane ogłoszenie postępowań 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na zaprojektowa-
nie oraz wykonanie zabudowy 
urządzeń samoczynnej sygnali-
zacji przejazdowej na dziesięciu 
obiektach. W pierwszym etapie, 
w ramach postępowania ogłoszo-
nego 4 lipca 2014 r. wytypowano 
osiem obiektów charakteryzu-
jących się zbliżonym zakresem 
prac niezbędnych do zrealizo-
wania. Pozostałe dwa obiek-
ty, tj. przejazdy w Granicy oraz 

na Nadarzyńskiej w Grodzisku, 
z uwagi na większy zakres pla-
nowanych prac projektowo-wy-
konawczych będą realizowane 
w ramach odrębnych postę-
powań przetargowych w póź-
niejszych terminach bieżącego 
roku – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 

I dodaje: – Kwota, jaką spół-
ka zamierza przeznaczyć na 
sfi nansowanie poszczególnych 
zamówień zostanie podana do 
wiadomości podczas otwarcia 
ofert. Zabezpieczenia na pierw-
szych ośmiu przejazdach mają 
się pojawić się do końca przy-
szłego roku.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Od kilku tygodni na 
ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie praca 
wre. Na drodze 
zmieniła się też 
organizacja ruchu, 
a to za sprawą sklepu, 
który powstaje 
w miejscu pawilonu 
meblowego.

N a Komorowskiej końca 
dobiegają prace związa-
ne z przebudową drogi. 

To dobrze, ale mieszkańcy zo-
stali zaskoczeni nową organiza-
cją ruchu. Jak twierdzą, nikt ich 
o tym nie poinformował. Jedna 
z czytelniczek zwróciła się do nas 
z prośbą o interwencję. – Chcia-
łabym prosić, by redakcja podjęła 
na łamach pisma temat ulicy Gor-
działkowskiego, która z niewia-
domych przyczyn została teraz 
ulicą dwukierunkową, może to 
udogodnienie dla nowo powstają-
cego marketu w miejscu dawnych 
mebli Emilia? – mówi jedna (chce 
pozostać anonimowa) z naszych 
czytelniczek. – Ruch odbywa się 
w obu kierunkach, ale nie infor-
mują o tym żadne ostrzeżenia, 
które wypadałoby ustawić sko-
ro latami ulica była jednokierun-
kowa. Część chodnika jest teraz 
pasem dla samochodów, co jest 

Na Komorowskiej po nowemu

Od skrzyżowania z ul. Pogodną 
do skrzyżowania z ul. Gordział-
kowskiego ruch na Komorowskiej 
jest prowadzony w obu kierun-
kach (dotychczas był to odcinek 
jednokierunkowy). Zlikwido-
wano również przewężenie na 
skrzyżowaniu Prusa, Cmentar-
nej i Gordziałkowskiego, co po-
zwoliło na wprowadzenie w tym 
miejscu ruchu dwukierunkowe-
go. – Na skrzyżowaniu Komorow-
skiej i Pogodnej nastąpiła zmiana 
pierwszeństwa przejazdu. Ruch 
jednokierunkowy na ul. Komo-
rowskiej od al. Armii Krajowej do 
ul. Pogodnej jest teraz podporząd-
kowany – informuje Magdalena 
Kreter-Bartkiewicz.

Nowa organizacja ruchu na 
ulicy Komorowskiej obowiązuje 
od 16 lipca. 

Mieszkańcy, jak twierdzą, zostali nieco zaskoczeni zmianami w organizacji ruchu

też, moim zdaniem, niewystar-
czająco oznakowane. Przejście 
dla pieszych jest na samym za-
kręcie – dodaje.

jest pruszkowskie starostwo po-
wiatowe. – Przewidując zwięk-
szenie natężenia ruchu po 
wybudowaniu marketu zarząd-
ca drogi nałożył na inwestora obo-
wiązek przebudowy skrzyżowania 
ulic Prusa, Gordziałkowskiego 
i Cmentarnej oraz dostosowania 
parametrów ul. Komorowskiej 
– wyjaśnia Magdalena Kreter-
-Bartkiewicz, naczelnik Biura 
Zarządu Powiatu. – Zarząd po-
wiatu pruszkowskiego zawarł 
umowę ze spółką rozbudowują-
cą pawilon handlowy dotyczącą 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Inwestor zobowią-
zał się na własny koszt i własnym 
staraniem przebudować pas dróg
powiatowych – podkreśla.

Jak zatem wygląda organiza-
cja ruchu na ulicy Komorowskiej? 
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Od skrzyżowania 
z ul. Pogodną do 
skrzyżowania z ulicą 
Gordziałkowskiego 
ruch na Komorowskiej 
jest prowadzony 
w obu kierunkach 

Mieszkanka pyta również, kto 
jest autorem takiego rozwiązania 
drogowego i kto je zatwierdził. 
Okazuje się, że odpowiedzialne 

Kolejarze dołożą
PIASTÓW
Władze Piastowa chcą, 
aby PKP Energetyka 
partycypowała 
w kosztach modernizacji 
ulic i parkingów, które 
zostały zniszczone 
podczas remontów 
na kolei.

Spotkanie w tej sprawie odbyło 
się już w piastowskim magistra-
cie. – Miało charakter roboczy. 
Zapoznaliśmy przedstawicie-
li PKP Energetyka z naszymi 
planami i oczekiwaniami co 
do zakresu partycypacji spół-
ki w kosztach planowanych 
prac – informuje Marek Ku-
bicki, burmistrz Piastowa. 
O jakie sumy chodzi? Wstęp-
ne kalkulacje mówią o kwocie 
600 tys. zł. – Oczywiście PKP 
ma pewne zastrzeżenia co do 
tej sumy. Do końca sierpnia po-
winniśmy dojść jednak do kom-
promisu – twierdzi burmistrz.

Zdaniem urzędników, ko-
lejarze w znacznym stopniu 
przyczynili się do zniszczenia 
ul. Noakowskiego oraz frag-
mentów ulic Chełmońskiego, 
Axentowicza i Matejki. Łącznie 
mowa o blisko półtorakilome-
trowym odcinku, który wyma-
ga pilnej naprawy. Należy też 
poprawić nawierzchnię par-
kingów przy ul. Poniatowskie-
go i ul. Lwowskiej (od strony 
targowiska). – W większo-
ści robione będą nakładki. 
Wyjątek stanowi ul. Noakow-
skiego, która wymaga przebu-
dowy wraz z odwodnieniem 
– mówi Kubicki.  (MAP)

WKD zmieniła 
zmieniła plany co 
do miejsc pierwszych 
„przejazdowych” 
zabezpieczeń

zostaną półrogatki i samoczyn-
na sygnalizacja świetlna, a na 
pozostałych wyłącznie światła.

Mieszkańcy, jak twierdzą, zostali nieco zaskoczeni zmianami w organizacji ruchu

 Budowa obiektu handlowego wymusiła wprowadzenie nowej organizacji ruchu na 
ulicy Komorowskiej
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa i okolic będą 
mieli 21 lipca okazję sprawdzić, czy 
nie mają kłopotów ze słuchem. Na-
rodowy Test Słuchu to ogólnopolska 
kampania społeczna. W jej ramach 
od czterech lat po kraju kursuje słu-
chobus – prowadzone są w nim 
bezpłatne badania. Jak przebiega 

„uszna” kontrola? Specjaliści wyko-
nują krótki test eccola, który umoż-
liwia wykrycie wady słuchu. Jeśli 
zachodzi potrzeba, pacjent przecho-
dzi też rozbudowany test audiome-
tryczny. Pokazuje on szczegółowo 
stan słuchu. Badania są bezpłatne, 
bezbolesne, trwają maksymalnie 

Sprawdź, czy nie masz 
kłopotów ze słuchem

15 minut. Co ważne, aby się im
poddać, nie trzeba mieć skierowa-
nia. W Pruszkowie słuchobus stanie 
21 lipca na pl. Jana Pawła II (przed 
Pałacem Ślubów) w godz. 9.00 
– 15.00. Będzie więc można bezpłat-
nie wykonać badania słuchu i zasię-
gnąć porady jak o niego dbać. (AS)

Piątek, 18 Lipca 2014

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

REKLAMA

Kasyna nie będzie
MILANÓWEK
Do biura rady miasta 
wpłynął wniosek od 
fi rmy Bingo Centrum. 
Chciała zasięgnąć opinii 
radnych, czy w budynku 
przy ul. Królewskiej 
88/86 mogłaby 
uruchomić kasyno.

Milanowscy radni na ostatniej 
sesji jednogłośnie negatyw-
nie zaopiniowali ten pomysł. 
Powód był prosty. Lokaliza-
cja kasyna w tym miejscu jest 
niezgodna z ustaleniami obo-
wiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 
Działka, na której miałoby 
ewentualnie powstać kasyno 
leży w granicach strefy ochro-
ny konserwatorskiej. W strefi e 
tej zakazuje się m.in. lokaliza-
cji nowych i rozbudowy istnie-
jących uciążliwych obiektów 
produkcyjnych oraz usług. To 
już druga próba uruchomie-
nia kasyna w naszym regionie. 
Wcześniej grodziscy radni nie 
zgodzili się na powstanie takiej 
placówki przy ul. Orlicz-Dre-
szera w Kozerach.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski oraz 
starosta pruszkowski 
Elżbieta Smolińska 
podpisali umowę na 
dofi nansowanie II etapu 
budowy ul. Przyszłości. 
Powiat otrzymał na ten cel 
niespełna 1,8 mln zł. 

B udowa ul. Przyszłości to 
jedna z kluczowych in-
westycji drogowych re-

alizowanych przez powiat prusz-
kowski. Droga ma przejąć ciężki 
ruch z trasy 719 i skierować go do 
przemysłowych dzielnic Pruszko-
wa i Brwinowa a także w kierun-
ku autostrady A2. Inwestycja jest 
realizowana przy wsparciu mia-
sta Pruszkowa (w 2013 r. prze-
kazało dotację na budowę drogi 

Ul. Przyszłości dostała dotację
„schetynówek” skorzystały tak-
że dwie gminy z powiatu prusz-
kowskiego. – W tym roku trzy 
projekty drogowe są realizo-
wane na terenie powiatu prusz-
kowskiego w ramach programu. 
Jeden to projekt powiatu, o któ-
rym powiedziała pani starosta, 
ale są też dwa projekty gminne. 
Pierwszy to projekt realizowa-
ny przez miasto Pruszków, czy-
li rozbudowa ul. Przejazdowej. 
Cieszę się, że te dwa odcinki i ten 
powiatowy, i ten miejski rzeczy-
wiście uzupełniają pewne braki 
w drogach wojewódzkich, które 
coraz boleśniej odczuwamy – mó-
wił Kozłowski. Trzeci projekt to 
inicjatywa gminy Brwinów do-
tycząca przebudowy ul. Piłsud-
skiego i ul. Wiosennej w Kaniach. 

– Modernizacja i przebudowa 
dróg lokalnych jest równie ważna, 
jak budowa autostrady, która tu-
taj, koło Pruszkowa, przechodzi 
– powiedział Jacek Kozłowski.  

Podpisano umowę na dofi nansowanie ze „schetynówki” II etapu budowy ul. Przyszłości

11 lipca w siedzibie starostwa po-
wiatowego podpisano umowę 
w tej sprawie. – Jest mi niezmier-
nie miło, że pan wojewoda znalazł 
czas, aby przybyć do nas i podpisać 
tak ważną  dla nas umowę doty-
czącą dotacji na istotną bardzo 
drogę, którą powiat pruszkowski 
buduje od podstaw, ulicę Przy-
szłości – powiedziała Elżbieta 
Smolińska, starosta pruszkowski. 
– Jest to ulica, która ma ogromne 

znaczenie dla miasta Pruszkowa 
i dla gminy Brwinów. Mamy na-
dzieję, że tą drogą pojedzie ciężki 
tabor do naszych dzielnic przemy-
słowych. Ta droga będzie istotnym 
elementem ciągu komunikacyj-
nego na terenie powiatu prusz-
kowskiego. Nie możemy doczekać 
się  na „Paszkowiankę”, więc mu-
simy sobie radzić sami – dodała. 

Wojewoda mazowiecki Ja-
cek Kozłowski podkreślał, że ze 
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K  w wysokości 1,5 mln zł), gminy 
Brwinów i Agencji Nieruchomości 
Rolnej Skarbu Państwa (nieodpłat-
ne przekazanie działek potrzeb-
nych pod budowę ul. Przyszłości). 

Starostwu powiatowemu na 
realizację tej kosztownej budowy 
– II etap pochłonie 6 mln zł – uda-
ło się pozyskać dofi nansowanie 

Podpisano umowę na dofi nansowanie ze „schetynówki” II etapu budowy ul. Przyszłości

z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Wyso-
kość dotacji opiewa na 1,77 mln zł. 

tyle wynosi 
dofi nansowanie 
kolejnego etapu budowy 
pruszkowskiej drogi

1,77mln zł
 Wojewoda Jacek Kozłowski i starosta Elżbieta Smolińska
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BRWINÓW
Fani siatkówki będą mogli spróbo-
wać swoich sił na piasku. Specjalne 
boisko powstało w Koszajcu. Lubią-
cy aktywność fi zyczną na powie-
trzu nie mogą narzekać. W naszym 
regionie mają dyspozycji boiska do 
piłki nożnej czy siatkówki zbudo-
wane przy szkołach lub w ramach 

rządowego programu Orlik 2012. 
W Pruszkowie i Grodzisku działa-
ją dwa kryte baseny, a w Milanów-
ku można popluskać się pod gołym 
niebem. Miejsce do kąpieli powsta-
ło też niedawno na pruszkowskich 
gliniankach. W okolicy nie brakuje 
również siłowni plenerowych. 

W Koszajcu można zagrać 
w siatkówkę plażową

Do listy obiektów „pod chmurką” 
dołączyło boisko do siatkówki pla-
żowej w Koszajcu. Jest dostępne 
siedem dni w tygodniu, a potrzeb-
ny do gry sprzęt można wypożyczyć 
u sołtys Haliny Adamczyk. Podob-
ny obiekt jak w Koszajcu działa przy 
pruszkowskiej pływalni Kapry. (AS)

Piątek, 18 Lipca 2014

Kibicowali 
aż miło
RASZYN
– To było wielkie 
święto kibiców 
– mówi Katarzyna 
Klimaszewska, 
dyrektor GOS-u 
w Raszynie. W auli 
ośrodka zorganizowano 
wspólne oglądanie 
fi nału brazylijskiego 
mundialu.

Mieszkańcy Raszyna, którzy 
za bardzo nie mieli pomysłu, 
gdzie na żywo zobaczyć potycz-
kę piłkarzy Niemiec i Argen-
tyny mogli skorzystać z oferty 
Gminnego Ośrodka Sportu. 
Placówka zdecydowała się 
umozliwić wspólne oglądanie 
meczu. Przed specjalnie za-
montowanym na tę okazję te-
lebimem zasiadło kilkadziesiąt 
osób. – Atmosfera była fanta-
styczna – twierdzi Katarzy-
na Klimaszewska. – Były łzy 
i wielka radość. Emocje w trak-
cie meczu udzielały się wszyst-
kim, a najmłodszy kibic 5-letni 
Adaś dopingował najgłośniej 
swoim faworytom – dodaje.

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Maleje liczba osób 
zarejestrowanych 
w urzędach pracy. 
Na koniec czerwca 
w powiecie pruszkowskim 
stopa bezrobocia wynosiła 
8,1 proc., a w grodziskim 
wskaźnik zatrzymał 
się na 7,9 proc.

D ane jakie napływają 
z powiatowych urzę-
dów pracy mogą napa-

wać optymizmem. Po pierwszym 
półroczu zarówno w Pruszko-
wie jak i w Grodzisku spadła 
liczba osób bezrobotnych w po-
równaniu do końca 2013 roku. 
Chociaż jeszcze na przełomie 

Bezrobotnych ubywa

ska, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy  w Grodzisku. O środ-
ki będzie można ubiegać się 
już w sierpniu. 

W grodziskim urzędzie, po-
dobnie jak w Pruszkowie statyst-
ki mówiące o liczbie bezrobot-
nych również maleją. Na koniec
czerwca zarejestrowane były 
2373 osoby, co dało stopę bez-
robocia na poziomie 7,9 proc. 
W porównaniu do końca ubieg-
łego roku liczba bezrobotnych 
spadła o 99 osób. – Wiele osób 
znalazło zatrudnienie w ma-
łych fi rmach. Wraz z dynamiką 
na rynku zwiększyło się zapotrze-
bowanie na pracowników – mówi 
dyrektor Wilamowska. 

W pruszkowskim urzędzie pracy zarejestrowanych jest 
obecnie 5230 osób, a w grodziskim 2373

sezonowe. Sama gospodarka rów-
nież się ożywiła. Ponadto zaanga-
żowaliśmy duże środki w różnego 
rodzaju formy aktywizacji, jak choć-
by staże czy dotacje – twierdzi. 

Obecnie pruszkowski PUP 
oferuje bezrobotnym bony: za-

botny ma również okazję się wy-
kazać i może złożyć propozycję 
– mówi dyrektor. Bonów co praw-
da jest określona liczba, ale np. 
do podjęcia jest nawet 3,7 tys. zł 
jako refundacja za szkolenia.

Natomiast w grodziskim urzę-
dzie pracy trwa boom na dotacje 
przeznaczane na otwarcie wła-
snej działalności. W ostatnich 
tygodniach w powiecie powstało 
40 jednoosobowych fi rm. A na 
tym nie koniec… – Niebawem 
będziemy mieli do rozdyspo-
nowania 80 dotacji współfi-
nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach progra-
mu „Praca Twoją przyszłością” 
– informuje Hanna Wilamow-

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

stycznia i lutego wskaźniki po-
szły wyraźnie w górę. – Ale to jest 
zjawisko powszechne. Na począt-
ku każdego roku notuje się więk-
szą liczbę osób rejestrujących się 
w urzędach – mówi Robert Ra-
dziwonka, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pruszkowie. 

Obecnie w urzędzie przy uli-
cy Drzymały zarejestrowanych 
jest 5230 osób pozostających bez 
pracy, blisko połowę z tego gro-
na stanowią kobiety. Jednak tylko 
814 zarejestrowanych osób ma 
prawo do zasiłku. – Faktycznie 
jest to niewielka grupa – przy-
znaje dyrektor Radziwonka, któ-
ry mimo wszystko powinien mieć 
powody do zadowolenia. – Na 
szczęście obserwujemy tenden-
cję malejącą jeśli chodzi o licz-
bę bezrobotnych. Z pewnością 
wpływ mają na to trwające prace 

Deptak w centrum rozkopany
GRODZISK MAZOWIECKI
Trwają prace 
w centrum Grodziska. 
Mieszkańcy pytają, 
dlaczego rozkopany 
został deptak.

Chodzi o fragment ulicy 11 Listo-
pada w rejonie ul. Żwirki i Wigu-
ry. – Chciałabym się dowiedzieć, 
co się dzieje na deptaku przy 
dawnym domu dziecka? Robot-
nicy wykopali podłużną dziurę, 
wygląda to trochę jak wykop ka-
nalizacyjny. Sąsiedzi mówili, że 
roboty będą prowadzone na ca-
łej szerokości deptaka. Czy to 
oznacza, że będzie podzielony 
na dwie części i nie przejdziemy 
z jednej strony na drugą? – pyta 
czytelniczka Karolina.

Okazuje się, że roboty mają 
związek z energetyką. – Likwidu-
jemy stację trafo w budynku na ro-
gu ulicy 11 Listopada i ul. Żwirki 
i Wigury, chcemy tam postawić 
nową wraz z instalacją zasilają-
cą – mówią pracownicy obsługi 
techniczno-inwestycyjnej gminy 
w grodziskim magistracie. – Rze-
czywiście będziemy z robotami 
wchodzić w głąb deptaka, ponie-
waż przy okazji chcemy wybudo-
wać przyłącze kanalizacyjne na 
rogu ul. Harcerskiej i 11 Listopada. 
Natomiast na pewno nie podzie-
limy głównego traktu w mieście. 
W trakcie prac przynajmniej po-
łowa ul. 11 Listopada ma być do-
stępna dla mieszkańców – dodają. 
Roboty na grodziskim deptaku ma-
ją się zakończyć 29 lipca.  (DP)

Pomóżmy 16-letniej Kai pożeglować
REGION
Kaja Fidecka 
z Żabiej Woli ma 
reprezentować Polskę 
na mistrzostwach 
świata kadetów 
w żeglarstwie. Jednak 
jej występ stoi pod 
znakiem zapytania. 
Powód? Koszty.
 
Na sierpniowe mistrzostwa świa-
ta w Wielkiej Brytanii 16-letnia 
żeglarka z Żabiej Woli została 
powołana do kadry kadetów 
wraz z trzema koleżankami 
z klubu MKS Dwójka Warsza-
wa. – Moja córka pływa od 10 lat, 
ale dopiero w tym roku jej talent 
eksplodował, wygrywa wszyst-
ko. Stąd powołanie do kadry 

na światowy czempionat – mó-
wi Tomasz Fidecki, ojciec Kai. 

Jednak występ czterech dziew-
czyn stoi pod znakiem zapytania. 
– Niestety, w tym roku zmienio-
no sposób fi nansowania. Uznano, 
że dotację otrzymają zawodnicy, 
którzy mają mniej niż 15 lat. Na-
tomiast jako kadet można pływać 
do 18. roku życia, więc na dobrą 
sprawę ci najlepsi, którzy mają 
od 15 do 18 lat zostali bez pienię-
dzy. Nie otrzymują dotacji z Pol-
skiego Związku Żeglarskiego ani 
z instytucji samorządowych. 
A trzeba zaznaczyć, że koszt wy-
jazdu dwóch załóg na MŚ to aż 
18 tys. zł. Składa się na to trans-
port sprzętu i załóg, koszty noc-
legów oraz wyżywienia, wpisowe 
do regat, a także obowiązkowe 

ubezpieczenia łódek i zawodni-
ków – podkreśla ojciec Kai.

Rodziców dziewczyn nie stać 
na pokrycie kosztów ich startu 
na mistrzostwach. Zawodniczki 
klubu MKS Dwójka Warszawa 
stworzyły więc swój profi l na por-
talu PolakPotrafi .pl, który umoż-
liwia pozyskanie pieniędzy na 
zasadzie crowdfundingu. Pole-
ga to na tym, że dane przedsię-
wzięcie jest fi nansowane poprzez 
dużą liczbę drobnych, jednorazo-
wych wpłat dokonywanych przez 
osoby zainteresowane projektem. 
Jak się okazuje, odzew jest duży. 

– Uzbieraliśmy już połowę 
z tych 18 tys. zł, ale to wciąż za 
mało. Dlatego liczymy na po-
moc internautów – mówi To-
masz Fidecki.  (DP)

REKLAMA

Każdy z przybyłych na trans-
misję kibiców wziął udział 
w losowaniu nagród. – Zależa-
ło nam na tym, aby nikt nie wy-
szedł z pustymi rękoma. Naj-
ważniejsze jednak, że udało 
nam się zintegrować miesz-
kańców i zbudować atmosferę 
piłkarskiego święta. Kultural-
nego dopingu i poszanowania 
zasad fair play – mówi Kata-
rzyna Klimaszewska.

Gminny Ośrodek Sportu 
myśli już o kolejnym tego ty-
pu przedsięwzięciu. I nie-
koniecznie musi to być trans-
misja meczu piłkarskiego. 
– Kibice, którzy przyszli na nie-
dzielny finał utwierdzili nas 
w przekonaniu, że warto or-
ganizować takie spotkania. 
Szczególnie, kiedy tak licznie 
pojawiają się młodzi miesz-
kańcy Raszyna. Dołożymy 
więc wszelkich starań, aby 
nasi mieszkańcy mogli w ten 
sposób celebrować kolejne 
sportowe widowiska – zapew-
nia dyrektor GOS-u.  (MAP)

Katarzyna 
Klimaszewska, 
dyrektor GOS-u: 
– Atmosfera była 
fantastyczna
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trudnieniowy, stażowy i szkole-
niowy. – Ta oferta wynika ze 
zmiany koncepcji funkcjonowa-
nia urzędu pracy. Do tej pory to 
urząd proponował, teraz bezro-

Pruszkowski urząd 
pracy oferuje 
bezrobotnym bony: 
zatrudnieniowy, 
stażowy i szkoleniowy

FOTOMIGAWKA
 W środę 16 lipca przed 

pruszkowską komendą odbyły 
się uroczystości związane ze 
zbliżającym się Świętem Po-
licji. Siedmiu funkcjonariuszy 
uhonorowano odznaczeniami 
i medalami. 78 policjantów 
mianowano na wyższe stopnie, 
a 10 otrzymało nagrodę fi nan-
sową. Przed pomnikiem funk-
cjonariuszy Policji Państwowej 
pomordowanych przez NKWD 
w 1940 roku złożono kwiaty. 
– Życzę wam dalszych sukcesów 
zawodowych, ale także wszelkiej 
pomyślności poza służbą oraz 
tego abyście na co dzień byli ota-
czani szacunkiem społecznym 
i uznaniem, bo na takie uzna-
nie swoją postawą zasługuje-
cie – powiedział zastępca ko-
mendanta stołecznej policji
insp. Robert Szydło.  (DP) 
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REKLAMA

PRUSZKÓW
PGNiG Termika, właściciel war-
szawskich elektrociepłowni na Woli, 
Siekierkach, Żeraniu oraz w Prusz-
kowie praktycznie co roku organizu-
je w tych zakładach  dzień otwarty. 
Cieszy się on dużym powodzeniem 
wśród zwiedzających. W tym roku 
elektrociepłownie „otwierają wrota” 

20 września. Niestety, nie w Pruszko-
wie. – W tym roku otwieramy bramy 
do elektrociepłowni na Żeraniu i na 
Siekierkach. To nasze największe za-
kłady, które dodatkowo dysponują 
dużym terenem. To dla nas ważne, 
bo dzień otwarty łączymy z pikni-
kiem naukowym – mówi Dorota 

W tym roku elektrociepłownia 
nie otworzy wrót dla zwiedzających

Kraskowska, rzecznik prasowy 
PGNiG Termika. A co z elektrocie-
płownią w Pruszkowie? – W tym 
roku nie organizujemy tam dnia 
otwartego. Niewykluczone jednak, 
że za rok i ten zakład będzie 
dostępny dla zwiedzających 
–  informuje Kraskowska. (AS)

Kajaki mają wzięcie
PRUSZKÓW
Zainteresowanie 
kajakami w Parku 
Potulickich przerosło 
najśmielsze 
oczekiwania 
organizatorów. 
Przez dwa weekendy 
z wypożyczalni 
skorzystało ponad 
600 osób.

O tym, że kajaki mogą mieć 
wzięcie wiadome było od roku. 
W trakcie minionych wakacji 
miasto po raz pierwszy zdecy-
dowało się zafundować miesz-
kańcom Pruszkowa tego typu 
atrakcję. Każda niedziela lipca 
i sierpnia gromadziła przy stawie 
w Parku Potulickich sporą gru-
pę osób złaknionych pływania. 

Chociażby z tego względu 
zadecydowano, że w tym roku 
z kajaków będzie można korzy-
stać także w soboty. Miało to 
niejako rozładować niedziel-
ne oblężenie. Szybko okazało 
się, że chętnych zdecydowanie 
przybyło i w efekcie przez cały 
weekend kajaki okupowane są 

przez mieszkańców Pruszkowa 
i okolic. – Zainteresowanie jest 
ogromne. Kajaki wypożyczane 
są non stop – mówi Agniesz-
ka Pytlak z pływalni Kapry, 
która odpowiada za wypoży-
czalnię. Przyznaje, że póki co 
wypożyczalnia funkcjonuje 
bez zastrzeżeń.

Czy w związku z tak sporym 
zainteresowaniem organizato-
rzy brali pod uwagę skrócenie 
czasu pływania? Teraz wyno-
si on maksymalnie 45 minut. 
– Pół godziny to za krótko. 
Wielu mieszkańców czułoby 
niedosyt – uważa Agnieszka Py-
tlak. I dodaje, że pływający po 
stawie mogą w każdej chwili 
zawinąć do brzegu. 

Według wyliczeń Kapry do 
tej pory kajaki wypożyczyło po-
nad 600 osób. Są to dane po 
pierwszych dwóch weekendach 
wakacji. Jeśli więc zaintereso-
wanie nie zmaleje, to w tym ro-
ku z wypożyczalni skorzysta 
nawet 5,5 tys. osób. 

Kajaki wypożyczać można 
(bezpłatnie) w soboty i niedziele 
w godz. 10.00–18.00.  (MAP)

Grodzisk znalazł się wśród najlepszych
REGION
Kolejny coroczny 
ranking samorządów. 
Opublikowała go 
„Rzeczpospolita”. 
Podsumowała też 
ostatnich dziesięć lat. 
Tu wśród najlepszych 
jest Grodzisk Mazowiecki.

Jak generalnie wypadły okolicz-
ne samorządy? Wśród pierwszej 

setki gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich na 4. miejscu znala-
zły się Błonie, a na 12. – Grodzisk 
Mazowiecki. Niestety, dalej próż-
no szukać miejscowości z naszego 
regionu. Kto stanął na „podium”? 
Gminy Krasnystaw, Karpacz i Po-
lanica-Zdrój.

Jeszcze gorzej wypadł ranking 
gmin wiejskich – nie ma tu ani jed-
nej gminy z powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego. Na pierwszym 

miejscu znalazła się Świdnica, za 
nią Ożarowice i Ustka. Podobnie 
przedstawia się sytuacja z rankin-
giem funduszy unijnych gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich. 
W pierwszej setce nie ma samo-
rządu z naszej okolicy.

„Rzeczpospolita” przygotowa-
ła też jubileuszowy ranking naj-
lepszych miast i gmin. Jak przyzna-
ją jego autorzy: „Utrzymywanie się 
na wysokich pozycjach przez wiele 

lat wskazuje, że samorząd posta-
wił na zrównoważony rozwój i jest 
w tym konsekwentny”. I tu gratu-
lacje należą się gminie Grodzisk 
Mazowiecki, która znalazła się 
na 4. miejscu ex aequo z gminą 
Dobczyce. Wygrał Dzierżoniów.

Na przestrzeni lat 2005–2014 
Grodzisk plasował się na pozy-
cjach: 2008 r. miejsce 12., 2009 
– 1., 2010 – 3., 2011 – 21., 2013 
– 5., 2014 – 12 miejsce.  (AS)

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Pismo „Wspólnota” 
ogłosiło ranking 
najbogatszych krajowych 
samorządów. W czołówce, 
w różnych kategoriach, 
znalazły się Podkowa 
Leśna, Nadarzyn 
i Grodzisk Mazowiecki.

R anking powstał w opar-
ciu o dochody osiągnięte 
przez samorządy w 2013 

roku. Metoda obliczania wskaź-
nika użytego w plebiscycie wyglą-
dała następująco: zostały odjęte 
składki przekazywane przez sa-
morządy w związku z janosiko-
wym, a do faktycznie zebranych 
dochodów dodano skutki zmniej-
szenia stawek, ulg i zwolnień 

U nas też są zamożne samorządy
w podatkach lokalnych. Na ko-
niec skorygowane w ten sposób 
dochody podzielono przez licz-
bę ludności danej jednostki sa-
morządowej. Warto zaznaczyć, 
że pominięto wpływy z dotacji 
celowych, ponieważ wielkie do-
fi nansowanie inwestycyjne potra-
fi  wywindować samorząd bardzo 
wysoko w rankingu. Jest to jednak 
skok chwilowy i nie ma związku 
z trwałym wzrostem zamożności.

Ranking podzielono na kilka 
kategorii, m.in. gminy wiejskie, 
mniejsze miasta, miasta powia-
towe, powiaty, województwa. 
W pierwszej z wymienionych 
kategorii najwyższym wskaźni-
kiem pochwalić się może gmina 
Kleszczów leżąca w woj. łódz-
kim (41600,51). Na wysokiej 10. 
pozycji uplasował się Nadarzyn 
(5820,33), 24. były Michałowice 
(4573,84). Na dalszych lokatach: 

39. Jaktorów (3999,66), 61. Ra-
szyn (3614,64), 75. Żabia Wola 
(3433,27), 120. Baranów (3122,11).

Najlepszy wynik w kategorii 
mniejsze miasta uzyskało No-
we Warpno z woj. zachodniopo-
morskiego (18913,90). Tuż za 
podium, na czwartym miejscu, 

AGD-MULTIMEDIA-RTV

lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,  
sprzęt kuchenny do zabudowy, 
czajniki, expresy, roboty  
kuchenne, odkurzacze, żelazka, 
telewizory, kina domowe,  
odtwarzacze DVD, dekodery 
DVB-T, komputery,  
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria 
AGD, akcesoria rtv, 
akcesoria  
komputerowe  
i wiele innych.

DENAR

Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51 tel.22/724-35-98
Grodzisk Maz. 11 Listopada 48 tel.22/755-56-74
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK tel.22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

znalazła się Podkowa Leśna 
(5452,66). Milanówek zajął 
62. lokatę (3134,77), a Brwinów 
(3069,88) – 75. Piastów wylądo-
wał na 385. miejscu (2349,24). 
W rankingu miast powiatowych 

W kategorii 
gminy wiejskie na 
10. pozycji znalazł się 
Nadarzyn, a 24. były 
Michałowice

najwyższy dochód miały Po-
lkowice z woj. dolnośląskiego 
(6967,78). Wysoko, bo na 10. po-
zycji uplasował się Grodzisk Ma-
zowiecki z wynikiem 3098,58. 
Dalej, bo na 83. miejscu, znalazł 
się Pruszków (2445,32).

Jeżeli chodzi o powiaty, to naj-
lepszy rezultat w 2013 r. według 
pisma samorządowego „Wspólno-
ta” uzyskał powiat przysuski (woj. 
mazowieckie) osiągając wskaź-
nik 1207,40. Dopiero na 175. miejs-
cu znalazł się powiat grodzis-
ki (647,22), a pruszkowski z wy-
nikiem 488,12 – na 276 pozycji.

W rankingu miast wojewódz-
kich zwyciężyła Warszawa 
(5843,92), przed Wrocławiem 
(4902,03) i Krakowem (4280,95). 

Najzamożniejszym wojewódz-
twem jest według rankingu dol-
nośląskie. Mazowsze znalazło 
się dopiero na ósmym miejscu. 
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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

 ► Firma transportowa zatrudni 
kierowcę C+E z dużym doświadczeniem 
w transporcie międzynarodowym 
(chłodnia): 662 178 274

 ► Instruktor nauki jazdy 
z samochodem 601 751 183

Kelnera na etat oraz na bankiety 
do hotelu w Otrębusach, 
CV: info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828 

 ► PRZYJMĘ PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH 
OKOLICE GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
tel.: 668 449 399 

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

Sprzątającą do Hotelu
w Otrębusach, tel. 503 164 828

Masażystę / Masażystkę 
do Hotelu SPA w Otrębusach, 
info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828

 ► Zatrudnię kierowcę kat. B, C 
z doświadczeniem z okolic 
Błonia 604 163 056 

 ► 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  

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

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 

Automoto – sprzedam

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

 ► Sprzedam FORD MONDEO 98r. 
kombi, 1,8 benzyna (z kratką). 
Kontakt 604 432 204

Sprzedam

 ► 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

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

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

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331

 ► Dachy papą, 725 229 079 

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

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

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

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

Kierownik budowy domów 
jednorodzinnych. Duże doświadczenie 
i niezbędne uprawnienia. 
Kontakt  502129935 

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 

 ► Ogrody, koszenie trawników, żywopłoty, 
889 481 458

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

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

Studnie, 601 231 836 

 ► Szybka  pożyczka od 300zł 
do 10 000 zł! Provident Polska S.A.  
600 400 288 (taryfa wg opłat 
operatora) 

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

Piątek, 18 Lipca 2014

Grodzisk Mazowiecki, dn. 18.07. 2014 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z Uchwałą 
Nr 775/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Kłudzienko – osiedle w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kłudzienko – osiedle w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju 
nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
1) od północy – zaczynając od północno- zachodniego narożnika 

ewidencyjnej działki nr 1/91, w kierunku wschodnim, wzdłuż 
północnej granicy Gminy Grodzisk Mazowiecki wspólnej  
z północną granicą wsi Kłudzienko do północno – wschodniego  
narożnika ewidencyjnej działki nr 3/2,

2) od wschodu – zaczynając od północno – wschodniego  narożnika 
ewidencyjnej działki nr 3/2 wschodnią granicą działki nr 3/2,  
północną i wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 2/3, wschodnią 
granicą działek ewidencyjnych nr 3/4 i 4/3, północną, wschodnią  
i południową granicą działki ewidencyjnej nr 1/83, wschodnią 
granicą działek ewidencyjnych nr 1/87 i 1/88 do południowo-
wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 1/88,

3) od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika 
działki ewidencyjnej nr 1/88, w kierunku zachodnim, południową 
granicą działki ewidencyjnej nr 1/88,  wschodnią i południową 
granica działki ewidencyjnej nr 1/89 i południowa granicą działki 
ewidencyjnej nr 1/54 do południowo zachodniego narożnika tej 
działki ewidencyjnej nr 1/54,

4) od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika 
działki ewidencyjnej nr 1/54, zachodnią granicą wsi Kłudzienko 
przebiegającą po wschodniej granicy drogi wojewódzkiej nr 579 na 
działce ewidencyjnej nr 103 ze wsi Tłuste, do północno- zachodniego 
narożnika ewidencyjnej działki nr 1/91.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 11 sierpnia 2014r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail pawel.dabrowski@
grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ośrodek Szkolenia  
Kierowców/Nauka Jazdy 

LESZEK  SZAFRAŃSKI
Komorów ul. Waldemara 6 
Pruszków ul. Pływacka 16

tel. 601 751 183

 Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ni-
żej wymienionej nieruchomości położonej w Milanówku, będą-
cej własnością Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży 
Uchwałą Nr 159/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 
kwietnia 2012 r.

1) Nieruchomość, położona w Milanówku  przy ul.  Warszaw-
skiej 18A, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 108 w 
obr. 06-03, o powierzchni 1816 m2, zabudowana murowanym, 
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, o po-
wierzchni użytkowej 439,92 m2, uregulowana w Księdze Wie-
czystej KW WA1G/00023782/0.

Cena wywoławcza brutto: 1 022 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Milanówka (budynek C) przy ul. Spacerowej 4 o godzi-
nie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto de-
pozytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek  
ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóź-
niej do dnia 12 sierpnia 2014 r. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwróco-
ne – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, 
który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami tj. na podstawie zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacero-
wej 4, tel. 758 30 61 wew. 240. Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w każdym 
czasie, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia. 

 Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

 ► 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 remontowe elektryka, ścianki gk, 
sufi ty podwieszane i amstrong ,gipsy 
malowania, terakota glazura, mieszkania 
domy biura sklepy profesjonalnie 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 

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 350 zł, Pruszków, 
508 357 334 

Różne

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

Zwierzęta

 ► ZAGINĄŁ PIES! JAMNIK krótkowłosy 
czarny podpalany, suczka,
10 lat, 7 lipca na Malichach 
w Pruszkowie. Proszę o kontakt: 
600 032 797. NAGRODA!

STAROSTA GRODZISKI                    Grodzisk Mazowiecki, 16.07.2014 r. 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 30
WAB.6740.1048.2014 

OBWIESZCZENIE
Starosty Grodziskiego

 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.  
z .2013r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2013.687j.t. z późn. zm.).

Zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 
10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we 
wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 
83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 
(374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 
798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów – Etap I

w odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale,
ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Obszar objęty liniami pod przebudowę dróg innych kategorii:
Działki nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we wsi 
Międzyborów gm. Jaktorów 
Obszar objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, 
gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) swym zakresem obejmuje działki  
o następujących numerach ew. (po podziale): 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2 
(89/4), 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1, 187/1, 187/2, 188, 189, 193/1, 194/2, 
197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207 (207/2), 208, 209, 215, 217, 252/1, 252/2, 
253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2 (347/7), 347/3, 349, 350, 351/2, 352, 
353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 
368/1, 368/2, 373, 374 (374/2), 375, 385, 386, 387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 
787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794 (794/2), 796 (796/2), 812, 813 we wsi Międzyborów i nr 
ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi Sade Budy gmina Jaktorów.

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni 
od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).
Jednocześnie informujemy, że nie zajęcie stanowiska w ustalonym terminie uważane 
będzie za brak sprzeciwu z Państwa strony. 
 
Rozdzielnik:
 1. Gmina Jaktorów
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaktorowie
 4. Prasa lokalna
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jaktorów
 7. a/a 
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Zapraszamy 7 dni w tygodniu
do Punktu Kredytowego 
w Leroy Merlin Gigamarket Al. Jerozolimskie 244 

Kredyt 
gotówkowy
dostępny już 
w 15 minut

gotówkowy

Nisko oprocentowany kredyt na kwotę powyżej 10 000 zł.
Szczegóły i regulamin w Punkcie Kredytowym w Leroy Merlin.

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie 
kredytu, jego warunki oraz jego ostateczna wysokość uzależnione są od oceny zdolności 
kredytowej Klienta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego 
w wysokości 11 600 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 36 miesięcznych równych 
ratach kapitałowo-odsetkowych (okres obowiązywania umowy 36 miesięcy) z oprocentowaniem 
nominalnym 2,99% (stopa stała), prowizją 684,40 zł, opłatą za ochronę ubezpieczeniową 
w pakiecie rozszerzonym 3370,10 zł wynosi 26,84%. Całkowita kwota do zapłaty 16 386,48 zł, 
całkowity koszt kredytu 4786,48 zł (z czego odsetki 731,98 zł), rata miesięczna 455,18 zł. Oney 
Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres 
umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową Leroy Merlin, odbieranie oświadczeń 
w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku 
obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.

2,99 % 

Oprocentowanie

od

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

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Grodzisk Maz., dnia 18 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Kłudzienko - osiedle w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) ogłaszam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 775//2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Kłudzienko – osiedle w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają :
1)	 od północy – zaczynając od północno- zachodniego narożnika 

ewidencyjnej działki nr 1/91, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej 
granicy Gminy Grodzisk Mazowiecki wspólnej z północną granicą wsi 
Kłudzienko do północno – wschodniego narożnika ewidencyjnej działki 
nr 3/2,

2)	 od wschodu – zaczynając od północno – wschodniego narożnika 
ewidencyjnej działki nr 3/2 wschodnią granicą działki nr 3/2, północną i 
wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 2/3, wschodnią granicą działek 
ewidencyjnych nr 3/4 i 4/3, północną, wschodnią i południową granicą 
działki ewidencyjnej nr 1/83, wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 
1/87 i 1/88 do południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej 
nr 1/88,

3)	 od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki 
ewidencyjnej nr 1/88, w kierunku zachodnim, południową granicą 
działki ewidencyjnej nr 1/88, wschodnią i południową granica działki 
ewidencyjnej nr 1/89 i południowa granicą działki ewidencyjnej nr 1/54 
do południowo zachodniego narożnika tej działki ewidencyjnej nr 1/54,

4)	 od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki 
ewidencyjnej nr 1/54, zachodnią granicą wsi Kłudzienko przebiegającą po 
wschodniej granicy drogi wojewódzkiej nr 579 na działce ewidencyjnej 
nr 103 ze wsi Tłuste, do północno- zachodniego narożnika ewidencyjnej 
działki nr 1/91.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać w terminie 
do 11 sierpnia 2014r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-
825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

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

CZYSZCZENIE  
I DEZYNFEKCJA 

przy użyciu pary wodnej
łazienki, kuchnie, meble  

tapicerowane, okna, wózki  
i foteliki dziecięce, tapicerka  

i wnętrze samochodu
Dojazd do klienta gratis

511 259 852

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia. 

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Michałowice

Zawiadamiam o anulowaniu wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice obszaru „Raszyńska” w Michałowicach-
Osiedlu, o wyłożeniu którego zawiadomiono w dniu 6 czerwca 
2014r., a które odbywa się w dniach od 16 czerwca 2014 r. do 
dnia 16 lipca 2014 r. 

Do publicznego wglądu wyłożona została niewłaściwa wersja 
projektu planu. Znajdujące się w niej błędy edytorskie powodują 
niespójność ustaleń planu i uniemożliwiają kontynuację 
procedury planistycznej. Nowy termin wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Raszyńska” oraz 
nowy termin dyskusji publicznej zostaną obwieszczone w sposób 
analogiczny do ogłoszeń z 6 czerwca br.

Wójt Gminy Michałowice 
mgr inż. Krzysztof Grabka

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

D
O

JA
ZD
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 

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

500 000 PLN

Mieszkania  
40–91 mkw 
Warszawa Wola
SPRZEDAŻ                                    Doskonała lokalizacja, blisko 
komunikacji miejskiej, przestronny dziedziniec, 
plac zabaw w otoczeniu zieleni, ochrona 
z monitoringiem, w pełni wykończone, umeb-
lowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

Mieszkania
74 mkw
Warszawa Bemowo
SPRZEDAŻ  

 

                                     Atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu pętli autobusowej i tramwajowej, 
bogata infrastruktura w okolicy, 4-piętrowy, 
kameralny budynek, w pełni wykończone, 
umeblowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

 

od 8000 PLN/mkw

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

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

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

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

 
 

 

 
 

 

Segment pow. 96 m2 
1000 mkw
Pruszków, 3 Maja 72
SPRZEDAŻ                                      Bezczynszowe segmenty o pow. 96 m2 
w stanie deweloperskim. Lokal składa się z salonu 
z aneksem kuchennym, 3 sypialni oraz 3 łazienek. 
Do segmentu przynależy ogródek o pow. ok. 60m2. 
Podłączenie do wszystkich mediów miejskich. Bardzo 
dobra lokalizacja blisko szkoła, przedszkole, przychodnia, 
sklepy, przystanek 
SKM i MZK.

 
 
 

Mieszkania  
50–81 mkw
Warszawa Ursynów
SPRZEDAŻ                                 10 min. od linii metra, tereny 
zielone w okolicy, przedszkola i szkoły, 
bliskość marketu, ochrona z monitoringiem,
w pełni wykończone, umeblowane, 
kuchnie wyposażone w sprzęt AGD 

nowa agencja nieruchomości

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

720 000 PLN

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Dom pow. 204 m2
Działka pow. 1375 m2 
Milanówek
SPRZEDAŻ                                  Dom parterowy z poddaszem, 
6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, garaż na 2 auta. 
Duża, ładna działka ogrodzona z nasadzeniami. 
Podłączenie do mediów: gaz, elektryczność, 
woda miejska, szambo. Bardzo dogodna lokalizacja, 
blisko stacja WKD, szkoła, przedszkole, sklepy.

od 7 700 PLN/mkw

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

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

od 7400 PLN/mkw 349 000 PLN


