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PRUSZKÓW
Mieszkańcy poszli
 na spotkanie w sprawie 
tunelu, a trafi li na 
wiec wyborczy. 
Wieczór zdominowali 
kandydaci na radnych 
i urząd prezydenta. 
Każdy miał coś do 
powiedzenia, ale mało 
kto pamiętał, jaki jest 
harmonogram spotkania. 

O becnie przeprawa przez tory to 
na Gąsinie jeden z najbardziej 
palących problemów. Zwłasz-

cza od czerwca, kiedy przejazd łączący 
ulice Działkową i Błońską przeniesio-
no blisko dwa kilometry dalej – na ul. 
Przejazdową. Dzielnica została w ten 
sposób odcięta od południowej części 
miasta, a okoliczni mieszkańcy, choć 
pozbyli się „wiecznie” ciągnących pod 
ich oknami ciężarówek, szybko zorien-
towali się, jaki jest koszt ich spokoju. 
– Dzieci, idąc do szkoły, muszą nad-
rabiać kilka kilometrów. Część dro-
gi pokonują poboczem, gdzie nie ma 
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chodnika. Jedynym właściwym wyj-
ściem jest w tej sytuacji przywrócenie 
przejścia w tym samym miejscu – prze-
konują mieszkańcy. 

Na to, by powstała tam przeprawa, nie 
ma szans. Jest za to pomysł, by wybudo-
wać tunel, i to zarówno dla pieszych, jak 
i dla aut osobowych. Takie rozwiązanie 
zaakceptowało PKP. Są za nim też wła-
dze Pruszkowa. – Ponadto mamy wspar-
cie ministerstwa infrastruktury – dodaje 
wiceprezydent miasta Andrzej Kurzela.

 Po 1,5 godzinie spotkania niektórzy 
mieszkańcy mieli dość...

Mieszkańcy Gąsina są rozgoryczeni przebiegiem spotkania
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Słuchać ludzi, pomagać ludziom

Zdzisław  Sipiera
 Kandydat do Rady Powiatu Pruszkowskiego       lista 3  miejsce 1

www.pispruszkow.org
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PRUSZKÓW
Za ponad miesiąc pierwsi kierow-
cy pojadą odremontowaną ulicą 
Przejazdową. – Prace postępują 
zgodnie z harmonogramem i nie 
przewidujemy żadnych opóźnień. 
Zostaną zakończone 6 grudnia, 
chyba że nastąpi jakiś nadzwy-
czajny zimowy kataklizm – mówi 

Elżbieta Korach z pruszkowskie-
go magistratu. Co już zrobiono? 
Gotowa jest główna konstrukcja 
mostu nad Utratą. Trwają na nim 
prace izolacyjne. Położone zostały 
krawężniki, przygotowano podbu-
dowę pod chodniki i ścieżkę rowe-
rową. Wymieniono linię średniego 

6 grudnia kierowcy pojadą 
odremontowaną ul. Przejazdową 

napięcia. Wylano też warstwę as-
faltu. Miasto otrzymało już pierw-
szą transzę dofi nansowania tego 
remontu z puli tzw. „schetynó-
wek”. Do gminnej kasy wpłynęło 
ponad 796 tys. zł. Koszt całej inwe-
stycji wyniesie przeszło dwa razy 
tyle –  ok. 1,8 mln. zł. (EL)

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

WYBORY 2014

Reklama w pakiecie WYBORY 2014 W GAZECIE WPR  
dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta.
REKLAMA WYBORCZA W GAZECIE WPR. OSTATNIE WOLNE POWIERZCHNIE 7 I 14 LISTOPADA
Zapytaj także o reklamę internetową, druk ulotek, plakatów, banerów oraz profesjonalne sesje fotograficzne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Małgorzata Pasenik 881 91 88 88, Agnieszka Wysocka 882 062 932

Zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy
REGION
Z nadejściem Dnia 
Wszystkich Świętych 
zmianie ulegnie 
organizacja ruchu 
w rejonie cmentarzy.

Kierowcy powinni zwracać uwa-
gę na znaki. Warto skorzystać ze 
środków komunikacji miejskiej, 
gdyż zostaną uruchomione dodat-
kowe kursy i specjalne linie cmen-
tarne, dowożące do nekropolii.

Organizacja ruchu wokół 
pruszkowskich cmentarzy 

będzie wyglądać podobnie jak 
w ubiegłym roku. 1 listopada 
ograniczenia obejmą ulice Ko-
morowską, Gordziałkowskie-
go i 2 Sierpnia przy cmentarzu 
pruszkowskim oraz Żbikowską, 
Domaniewską i Południową przy 
cmentarzu żbikowskim. Bezpo-
średni dojazd pod bramy cmenta-
rzy będzie możliwy za okazaniem 
identyfi katorów osób niepełno-
sprawnych lub na czas dowiezie-
nia osób o widocznym kalectwie. 
Kierowcy będą mogli zostawiać 
auta w specjalnie wyznaczonych 

miejscach. Dodatkowo na ul. Żbi-
kowskiej dopuszczone parkowa-
nie aż do mostka.

W Brwinowie specjalna or-
ganizacja ruchu obowiązuje od 
30 października do 2 listopada. 
W jednokierunkowej ulicy Zgo-
da nastąpiła zmiana – samochody 
będą w nią wjeżdżać od ul. Ar-
mii Krajowej. Natomiast zakaz 
ruchu na ulicy Armii Krajowej, 
obowiązujący na odcinku wzdłuż 
cmentarza, nie będzie dotyczył 
zaopatrzenia sklepu i pawilo-
nów handlowych na targowisku. 

Bezpośrednio przy cmentarzu bę-
dzie można zaparkować od strony 
południowej (przy nowej części 
cmentarza, wjazd od ul. Bisku-
pickiej i Armii Krajowej) oraz 
zachodniej (przy starej części 
cmentarza, wjazd na parking 
przy ul. Powstańców Warszawy).

W Raszynie zmiana organiza-
cji ruchu w rejonie miejscowe-
go cmentarza obowiązuje tylko 
1 listopada. Dojazd do nekro-
polii w Puchałach możliwy jest 
jedynie od strony Al. Krakow-
skiej. Na ulicach dojazdowych 

do nekropolii w Milanówku 
ruch kołowy (w dniach 31 paź-
dziernika i 1 listopada) będzie 

się odbywał jednokierunko-
wo, a w Grodzisku na codzien-
nych zasadach.  (AD) 

S1 po nowemu, czyli staremu
REGION
Kursowanie pociągów S1 
Pruszków-Otwock 
wróciło do względnej 
normalności. Od 
28 października 
eskaemki jadą według 
rozkładu sprzed remontu 
linii Warszawa-Otwock.

Pasażerowie Szybkiej Kolei 
Miejskiej na linii S1 nie mają 
łatwego życia. Z przebudową 
torów w Pruszkowie zbiegła 
się modernizacja drugiego ich 
krańca, w Otwocku. – Dodatko-
we utrudnienia spowodowane 
zostały remontem prowadzo-
nym przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe na tym odcinku 
– informuje Magdalena Ler-
czak z biura prasowego SKM. 
W tym czasie z ruchu kolejno 
wyłączano odcinki Otwock – 
Warszawa Falenica i Warszawa 
Wawer –  Falenica. Do harmo-
nogramu prac konieczne było 
dostosowanie rozkładu jazdy 
i wprowadzenie zastępczej ko-
munikacji autobusowej. 

Teraz sytuacja wróciła do 
normy przynajmniej na jednym 
krańcu S1. Remont szczęśliwie 
zakończono terminowo i od mi-
nionego wtorku pasażerowie 

jadą według rozkładu jazdy 
sprzed 12 października.

Ale to nie koniec. Trwa-
jąca przebudowa torowiska 
w Pruszkowie oznacza, że do 
dyspozycji na tutejszym dwor-
cu pozostaje tylko jeden tor. 
A poprawy nie należy ocze-
kiwać szybko. – Wykonawca 
planuje, że prace potrwają do 
wiosny. Prawdopodobnie za-
kończą się w kwietniu – zdra-
dza Magdalena Lerczak.  

Czujność powinni zacho-
wać też pasażerowie skła-
dów Kolei Mazowieckich 
kursujących przez Prusz-
ków i Grodzisk Mazowiecki. 
Jak ustaliliśmy, przewoźnik 
nie planuje wprowadzania in-
nych zmian niż te, które zapo-
wiedziano z wyprzedzeniem. 
Czy to dobra informacja? Na 
pierwszy rzut oka tak, ale re-
wolucji w rozkładzie jazdy 
i tak jest już dosyć. Inaczej po-
ciągi kursują obecnie, inaczej 
pojadą w listopadzie, jeszcze 
inaczej w grudniu... Przyczy-
ną takiego kolejowego gali-
matiasu jest modernizacja 
torowiska na odcinku do Ło-
dzi, co skutkuje problemami 
również na linii do Pruszko-
wa i Grodziska.  (EL) 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

większości byli to kandydaci na 
radnych lub urząd prezydenta. 
Niestety, nie zamierzali dysku-
tować o sprawie tunelu. A już na 
pewno nie merytorycznie. Tym 

Pierwsze otwarte spotkanie 
w sprawie tunelu odbyło się 27 
sierpnia. O ogromnym zaintere-
sowaniu problemem właściwe-
go skomunikowania obu części 
Pruszkowa świadczyć mogła 
frekwencja. Sala gimnastycz-
na w Szkole Podstawowej nr 10 
wypełniła się bowiem po brze-
gi. Mieszkańcy z chęcią przyjęli 
projekt budowy tunelu na Gąsi-
nie, ale dali również do zrozu-
mienia, że sam pomysł to trochę 
za mało i chcą widzieć konkret-
ne działania zmierzające do za-
łatwienia tej sprawy.

Kontynuacją dialogu miało 
być kolejne spotkanie w środę, 
29 października. Niestety, nikt, 
kto poważnie potraktował zapro-
szenie, nie był w stanie przewi-
dzieć, jak szybko temat budowy 
tunelu pod torami rozpłynie się 
w powodzi innych, w żaden spo-
sób nie dotyczących go spraw.     

Początek wyglądał obiecująco. 
Zaraz po krótkim sprawozdaniu 
prezydenta w powietrzu pojawił 
się las rąk. Można się było spo-
dziewać, że władze miasta zosta-
ną zasypane gradem pytań, spod 
którego będą się długo i z mozo-
łem wydobywać. Że będą musiały 
dokładać szczegół do szczegółu, 
nie pozostawiając miejsca na ja-
kiekolwiek niedomówienia.

I rzeczywiście. Pytania padły. 
I zarzuty. Szybko okazało się też, 
kto tak bardzo chce zabrać głos. 
„Przypadkiem” w zdecydowanej 
(żeby nie powiedzieć miażdżącej) 

Miało być o tunelu, był wiec
Mieszkańcy pruszkowskiej dzielnicy Gąsin są rozgoryczeni przebiegiem spotkania

z wyborami, zapewnień, że obecna 
władza i tak nie zrobi nic w spra-
wach, które interesują miesz-
kańców czy o tym, ile kosztować 
będzie centrum kultury i że tak na-
prawdę dużo więcej.

Po 1,5 godzinie mieszkań-
cy mieli dość. Kilkanaście osób 
opuściło salę, nie kryjąc nieza-
dowolenia. – To strata czasu. 
Przyszliśmy rozmawiać o budo-
wie tunelu. Natomiast kandyda-
ci, nie wiem, może nie wszyscy, ale 
na pewno większość z tych, któ-
rzy zabierali tutaj głos, pojawili się 
tylko po to, żeby zrobić wokół sie-
bie zamieszanie. Niestety, naszym 
kosztem – żali się jeden z miesz-
kańców Gąsina. 

– Plan był zupełnie inny. Obie-
caliśmy jesienną kontynuację 
sierpniowego spotkania i nie mo-
gliśmy tej obietnicy nie dotrzymać. 
Tym bardziej, że mieszkańcy mają 

rację, domagając się tej przepra-
wy. Tymczasem nasze spotkanie 
przerodziło się w wiec wyborczy 
– mówi wiceprezydent Pruszko-
wa Andrzej Kurzela. 

A czemu kandydujący w tego-
rocznych wyborach postanowili 
„zdemolować” akurat to spotka-
nie? – Bo problem przeprawy 
przez tory na Gąsinie jest bardzo 
ważny i budzi ogromne zaintere-
sowanie, a na ich spotkania wy-
borcze prawie nikt nie przychodzi. 
Wiem, bo na nich bywam – pod-
sumowuje Kurzela.

Obecne władze miasta zapo-
wiadają, że bez względu na wynik 
wyborów, będą dokładać starań, 
by tunel powstał. Na bieżąco ma-
ją również dzielić się postępami 
w tej sprawie. – Kolejne spo-
tkanie odbędzie się w I kwarta-
le przyszłego roku – zapowiada 
wiceprezydent Kurzela. 
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samym spotkanie przerodziło 
się w polityczny Talent Show. 
Mieszkańcy byli zmuszeni do 
wysłuchania krytyki prezydenta 
na przestrzeni wszystkich jego 
kadencji, proroctw związanych 

Obecne władze 
miasta zapowiadają, 
że bez względu na 
wynik wyborów, będą 
dokładać starań, 
by tunel powstał 
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 Tunel miałby powstać w tym miejscu, łączyć ul. Działkową z Błońską
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GRODZISK MAZOWIECKI
Zespół Szkół nr 2 przy ul. Westfala 
3 w Grodzisku dostosowany zosta-
nie do współczesnych wymogów. 
Władze gminy ogłosiły przetarg na 
projekt rozbudowy budynku, w któ-
rym mieści się podstawówka i gim-
nazjum. – Celem prac projektowych 
jest poprawa warunków lokalowych 

szkoły i dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów w za-
kresie budowlanym oraz instala-
cyjnym. W planach jest dobudowa 
skrzydła dydaktycznego i windy dla 
niepełnosprawnych. Aby dostoso-
wać obiekt do aktualnych wymogów 
przepisów pożarowych, wybudujemy 

Szkoła przy ul. Westfala 
zmieni swoje oblicze

dużą klatkę schodową, wymienimy 
drzwi dwuskrzydłowe, usuniemy pal-
ne elementy wystroju wnętrz i wy-
konamy przegrody dymoszczelne 
– mówi Stanisław Olkowski, kierow-
nik Obsługi Inwestycyjno-Technicz-
nej gminy Grodzisk. Inwestycja ruszy 
w przyszłoroczne wakacje. (AD)

Piątek, 31 Października 2014

rEkLAMA

rEkLAMA

Fałszywe 
bomby 
REGION
Dziesiątki różnych 
instytucji 
w kraju otrzymały 
27 października 
mailowe informacje 
o podłożonych 
bombach. Ten mało 
zabawny żart nie 
ominął też placówek 
pruszkowskich 
i grodziskich.

W Pruszkowie bomby miały 
być podłożone w urzędzie skar-
bowym, w sądzie rejonowym 
i w urzędzie celnym. Natomiast 
w Grodzisku tylko urząd skar-
bowy otrzymał maila z infor-
macją o rzekomym ładunku. 
– Nie było żadnych przesła-
nek, które uwiarygodniłyby 
zawarte w emailu ostrzeże-
nie. Wcześniej zostało spraw-
dzonych kilkadziesiąt innych 
placówek w całej Polsce i ni-
gdzie nic nie znaleziono. Za-
łożyliśmy, że u nas będzie tak 
samo – mówi Katarzyna Zych, 
rzecznik grodziskiej policji.

Wszystkie wskazane przez 
„żartownisia” miejsca musiały 
być sprawdzone przez specja-
listów od pirotechniki. 

Za wszczęcie fałszywego 
alarmu bombowego można 
spędzić za kratkami od sze-
ściu miesięcy do ośmiu lat. 
– To zależy od wielu czynników. 
Od strat poniesionych przez 
poszkodowane placówki, od 
stopnia zagrożenia w przypad-
kach ewakuacji czy intencji, ja-
kie kierowały sprawcą – wylicza 
Dorota Nowak, rzecznik prusz-
kowskiej komendy.  (TK) 
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TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Firma Strabag 
zdystansowała 
konkurentów i wygrała 
przetarg na budowę 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego. Teraz ma 
trzy lata na realizację 
zadania. Pochłonie 
ono z budżetu miasta 
przeszło 71,3 mln zł. 
 

D o spotkania doszło we 
wtorek, 28 paździer-
nika. W muzealnej bi-

bliotece prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński oraz przedsta-
wiciele firmy Strabag złożyli 
podpisy, wieńcząc w ten spo-
sób wielomiesięczne postępo-
wanie przetargowe. Ruszyło 
ono już w kwietniu tego roku i w 
ostatnim czasie było kilkakrotnie 
przedłużane. – O poziomie jego 
trudności świadczyć może ilość 

Prace przy budowie CDK ruszą szybko 
oświatowego w dzielnicy Gąsin. 
W dziejach Pruszkowa nie by-
ło kadencji, w której planowano 
by tyle inwestycji o charakterze 
kubaturowym. Oczywiście, bę-
dziemy się starali, by te zadania 
nie zdominowały innych, infra-
strukturalnych, które będą nie-
zbędne – przekonywał prezydent.

Przedstawiciele Strabagu 
zwrócili uwagę na walory pro-
jektu CDK, który, jak sądzą, po 
zrealizowaniu znajdzie się w pod-
ręcznikach architektury. – Jest to 
okazały, bardzo ciekawy obiekt, 
który będzie wizytówką mia-
sta. Takich projektów realizu-
je się w Polsce bardzo niewiele 
– zapewniali podczas spotkania.

Zgodnie z harmonogramem
ujętym w umowie wykonawca 
miał wejść na plac budowy do
końca października. Prace po
trwają dokładnie trzy lata. I po-
chłoną ponad 71,3 mln zł.

Wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod inwestycję zaplanowa-
no na 5 listopada (godz. 12.00). 

Strabag wybuduje Centrum Dziedzictwa Kulturowego, jeden z największych obiektów kubaturowych w historii Pruszkowa

roku. Na szczegóły harmonogra-
mu robót jest jednak za wcześ-
nie. Na pewno, jak zapewniają 
pruszkowscy włodarze, na każ-
dym etapie będą one dostoso-
wane do możliwości budże-
towych miasta. – W trakcie re-
alizacji będziemy w tej materii 
współpracować z wykonawcą. 
Będą potrzebne analizy fi nan-
sistów i naszej pani skarbnik. 
Musimy też mieć zgodę rady. 
W każdym razie obecne zapi-
sy w wieloletniej prognozie fi -
nansowej zostaną skorygowane 
– mówił wiceprezydent.

– Chciałbym jednak podkreś-
lić, że budowa CDK nie będzie 
miała wpływu na inne planowa-
ne inwestycje – powiedział prezy-
dent Jan Starzyński. – Przyszła 
kadencja pod względem inwesty-
cji kubaturowych będzie trochę 
inna, niż obecna. Do tej pory sku-
pialiśmy się przede wszystkim na 
infrastrukturze, choć powstały i ta-
kie obiekty jak sale gimnastyczne 
czy przedszkole na ul. Antka. Te-
raz natomiast czeka nas budowa 
zespołu szkolnego i przedszkol-
nego z oddziałami żłobkowymi 
na Bąkach oraz budowa zespołu 
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zzadanych pytań, na które musie-
liśmy udzielić odpowiedzi. By-
ło ich ponad 400 – przypomina 
wiceprezydent Andrzej Kurzela.

Udało się jednak przebić przez 
wszystkie i sfi nalizować sprawę 
zlecenia. Po opracowaniu doku-
mentacji i podpisaniu z wykonawcą 
stosownego „cyrografu” pozostaje 

czekać na rozpoczęcie prac. Jak 
długo? Mają ruszyć niemal na-
tychmiast. – Sądzę, że pierwsze 
łopaty zostaną wbite w ciągu 
tygodnia – zapewnił Kurzela. 

Natomiast końcowego efek-
tu należy spodziewać się w 2017 

Na szczegóły 
harmonogramu robót 
jest za wcześnie, ale 
końcowego efektu 
należy spodziewać
się w 2017 roku 

Strabag wybuduje Centrum Dziedzictwa Kulturowego, jeden z największych obiektów kubaturowych w historii Pruszkowa

 Podpisanie umowy na budowę centrum
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PRUSZKÓW
26 października strażacy zosta-
li wezwani do palącego się sa-
mochodu. Zgłoszenie odebrano 
o godz. 18.05. Na miejsce, na ulicę 
Komorowską w Pruszkowie, wy-
słano jeden zastęp straży pożar-
nej, który uporał się z płomieniami 
po godzinnej walce. Niestety, po 

aucie nie zostało zbyt wiele. 
– Samochód spłonął doszczętnie 
– mówił kpt. Karol Kroć, rzecznik 
pruszkowskiej straży. Co spowo-
dowało pożar? Dokładnie nie było 
jeszcze wiadomo, ale najprawdo-
podobniej chodzi o samozapłon, 
być może spowodowany zwarciem 

Na Komorowskiej doszczętnie 
spłonął samochód osobowy

w instalacji. Okazuje się, że do 
podobnych pożarów pruszkowscy 
strażacy wyjeżdżają często. 
– Oczywiście, czasem są dłuższe 
przerwy między kolejnymi przypad-
kami, ale innym razem mamy na-
wet kilka pożarów aut w tygodniu 
– podsumowuje kpt. Kroć. (TK)
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Targowisko 
będzie 
sprzątane
PIASTÓW
Jest nadzieja, 
że śmieci jakie 
zostają po godzinach 
funkcjonowania 
targowiska miejskiego 
w Piastowie znikną. 
Urzędnicy ogłosili 
przetarg na 
sprzątanie terenu.

Do tej pory po zakończeniu 
handlu (w środy i soboty) uli-
ca przypominała wysypisko. 
W końcu władze Piastowa 
ogłosiły przetarg na sprzą-
tanie terenu, ma być oczysz-
czany i dokładnie zamiatany. 
Firma, która wygra konkurs 
będzie działać po zamknięciu 
handlu, w godzinach 14–16.

Wykonawca zostanie zobo-
wiążany do utrzymania w czy-
stości terenu o powierzchni 
30 987 mkw. pomiędzy uli-
cą Piotra Skargi, a nasypem 
kolejowym wraz z łącznikiem 
– wjazdem od ul. Jagiełły, ob-
szaru przylegającego do pa-
wilonów handlowych przy 
ul. Lwowskiej, skweru mię-
dzy al. Krakowską a pawilo-
nami oraz terenu przy dawnej 
restauracji „Podmiejska”.
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Sprzątane będą także po-
bocza, chodniki i jezdnie ulic: 
al. Krakowska – od Lwow-
skiej do P. Skargi; od J. Hal-
lera do Jagiełły;  Lwowskiej 
– od J. Hallera do al. Krakow-
skiej. Wykonawca ma rów-
nież zadbać o koszenie trawy 
w okresie letnim, grabienie 
i wywożenie liści jesienią, 
a zimą odśnieżanie i posypy-
wanie piaskiem.  (AD) 

Firma, która 
wygra przetarg 
będzie działać po 
zamknięciu handlu, 
w godz. 14–16

Czy „Byś” poradzi sobie z zimą w Pruszkowie?
PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
wybrał fi rmę, która zimą 
odśnieży miasto. Po raz 
pierwszy od kilku lat nie 
będzie to Miejski Zakład 
Oczyszczania. 

Przetarg na zimowe utrzyma-
nie ulic w Pruszkowie wygrała 
fi rma „Byś”, do tej pory świad-
cząca usługi przede wszystkim 
na terenie Warszawy. Zaprezen-
towała najkorzystniejszą propo-
zycję fi nansową. 

– Jak dotąd żaden z oferen-
tów nie zaskarżył postępowania 
przetargowego – informowała kil-
ka dni temu Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik wydziału 
ochrony środowiska pruszkow-
skiego magistratu. Kiedy więc 

podpisanie umowy? – Nastąpi 
to najwcześniej 3 listopada. Taki 
termin wynika z formalnych wy-
mogów procedury przetargowej 
– odpowiada naczelnik. 

W poprzednich latach przetargi 
wygrywał w cuglach Miejski Za-
kład Oczyszczania w Pruszkowie. 
Jednak nie dzięki bezkonkuren-
cyjnej ofercie, a przez brak konku-
rencji. MZO był w nich jedynym 
oferentem. W tym roku prusz-
kowski urząd miał większy wy-
bór. O wygraną i realizację usługi 
ubiegały się aż cztery podmioty 
(wśród nich też MZO). 

Nowemu wykonawcy miasto 
postawiło konkretne warunki. 
Likwidacja śliskości na drogach 
ma nastąpić najpóźniej dwie go-
dziny od zgłoszenia. Nieco wię-
cej czasu „Byś” będzie miał na 

płużenie. Od zasygnalizowania 
potrzeby do przeprowadzenia 
usługi nie może minąć więcej 
niż trzy godziny. Podobnie jest 
w przypadku ręcznego odgarnia-
nia. Wywozu zalegającego śniegu 
fi rma ma dokonać najpóźniej do 
końca następnego dnia od zgło-
szenia. Jeśli wykonawca w rażą-
cy sposób przekroczy zapisane 
w umowie terminy, będą grozi-
ły mu kary umowne. 

Tak jak w poprzednich latach, 
obowiązek powiadomienia fi rmy 
o konieczności wykonania prac 
będzie spoczywał na strażnikach 
miejskich. – Specyfi ka ich służ-
by sprawia, że są najlepiej poin-
formowani o tym, co dzieje się 
w mieście – ocenia naczelnik Ja-
kubczak-Garczyńska.    

Czy „Byś” jest przygotowany 
do odsnieżania? – Mamy wielo-
letnie doświadczenie w zimowym 
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je na rynku od 21 lat i w tym czasie 
realizowała wiele podobnych za-
dań na terenie Warszawy i okolic. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do speł-
niania rygorystycznych warunków 
– zapewnia Karol Wójcik, rzecznik 
prasowy „Bysia”. Dodaje, że atutem 
fi rmy jest rozbudowany park ma-
szynowy i doświadczona, zapra-
wiona w zimowych bojach załoga. 

Sądząc po kwotach, jakie Prusz-
ków chce przeznaczyć na odśnie-
żanie, szykuje się nam sroga zima. 
Do końca tego roku na walkę ze 
śniegiem zarezerwowano 300 
tys. zł, ale już w pierwszych mie-
siącach 2015 r. ma to być suma 
czterokrotnie wyższa. To na ra-
zie prognozy – szczegóły pozna-
my po dopięciu przyszłorocznego
budżetu.  (EWELINA LATOSEK) 

ANNA 
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REGION
Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych 
i Autostrad przygotowuje 
się do kolejnej ważnej 
inwestycji drogowej 
w naszym regionie. 
Dyskusja nad koncepcją 
trasy S7 Warszawa 
– Grójec już dziś jest 
emocjonująca.

T rasa S7 Warszawa – Grójec 
ma powstać do 2019 ro-
ku. Miałaby przebiegać od 

warszawskiego Ursynowa przez 
gminy Raszyn, Piaseczno, Zło-
tokłos aż do Lesznowoli. Droga 
będzie, po trasie S2, kolejną „ob-
wodnicą” zakorkowanej al. Kra-
kowskiej. Inwestycja jest jeszcze 
w powijakach, a główny inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, konsul-
tuje koncepcję ze wspomniany-
mi wyżej samorządami. 

Co ciekawe, GDDKiA już mo-
dyfi kuje swoje zamierzenia, które 
prezentowała w lutym tego roku. 
To niezbyt podoba się okolicznym 
samorządom. O co chodzi? O wia-
dukt WD-1, który był planowa-
ny w ciągu ul. Spornej. Piszemy 
„był”, bowiem rządowa agenda 

Sporny wiadukt na Spornej
GDDKiA chce zrezygnować z wiaduktu. Nie miałby powiązania z układem komunikacyjnym  

późniejszym, ze względu na ruch 
wybudowaną trasą będzie prak-
tycznie niemożliwa.”.

Co na to Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad? – 
Wielokrotnie analizowaliśmy 
kwestię budowy tego wiaduktu. 
Spotykaliśmy się między inny-
mi z przedstawicielami dzielni-
cy Ursynów. Budowa obiektu jest 
zasadna w sytuacji dowiązania 
do układu komunikacyjnego 
ulicy Spornej, jednakże charak-
teryzującej się zbliżonymi pa-
rametrami. W obecnej sytuacji 
ul. Sporna nie spełnia przyjętych 
założeń. Stanowi jedynie drogę 
gruntową – wyjaśnia Małgorza-
ta Tarnowska, rzecznik prasowy 
warszawskiego oddziału GDD-
KiA. – Miasto Stołeczne War-
szawa nie deklaruje perspektyw 
czasowych fi nansowania budowy 

ulicy Spornej. Dlatego też nie 
ma możliwości zatwierdzenia 
w ramach koncepcji progra-
mowej obiektu, który technicz-
nie i funkcjonalnie nie będzie 
miał powiązania z układem ko-
munikacyjnym i tym samym do-
prowadzić do nieracjonalnego 
wydatkowania środków Skarbu 
Państwa – podkreśla.

Wygląda na to, że w sferze pla-
nowania inwestycji GDDKiA po-
szła po rozum do głowy. Wiadukt 
w ciągu ul. Spornej, choć potrzeb-
ny, mógłby stać się „bublem” jak 
w przypadku znajdującej się nie-
opodal przeprawy. Chodzi o nowo-
czesny wiadukt (na zdjęciu) nad 
trasą S2 w ciągu ulicy Złote Łany 
w gminie Raszyn. Rzecz w tym, że 
droga na której obiekt się znajduje 
jest, i wszystko wskazuje że jesz-
cze długo będzie, gruntowa. 

rozważa rezygnację z budowy tej 
przeprawy. Nie zgadzają się z tym 
m.in. radni powiatu pruszkow-
skiego, na październikowej sesji 
przyjęli stanowisko w tej sprawie. 
Czytamy w nim: „Budowa wia-
duktu WD-1 w ciągu ul. Spornej 
umożliwi bezkolizyjny przejazd 
nad drogą S7 i linia kolejową nr 8. 
Takie rozwiązanie byłoby szansą 
rozwoju dla terenów położonych 
w obszarze gminy Raszyn, bez-
pośrednio graniczących z gminą 

GDDKiA chce zrezygnować z wiaduktu. Nie miałby powiązania z układem komunikacyjnym  

– Wielokrotnie 
analizowaliśmy 
kwestię budowy 
tego wiaduktu 
– mówi Małgorzata 
Tarnowska, rzecznik 
warszawskiego 
oddziału GDDKiA

Ursynów. Dzięki wybudowaniu 
w przyszłości ul. Spornej, przy-
stosowanej do ruchu samocho-
dów ciężarowych, układ drogowy 
zyskałby większą przepustowość 
i pozwoliłby na lepszą płynność 
ruchu. Jeżeli GDDKiA nie wybu-
duje wiaduktu na etapie budowy 
drogi S7, jego budowa w terminie 
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Poznańską 
bez obaw
PRUSZKÓW
Kierowcy jadący 
odcinkiem między 
wiaduktem 
w Pruszkowie 
a wjazdem na 
autostradę A2 pytają: 
Co to za prace są 
prowadzone 
wzdłuż drogi?

Przy ul. Poznańskiej trwa mo-
dernizacja kolektora sanitar-
nego w ramach projektu „Za-
opatrzenie w wodę i oczysz-
czanie ścieków w Warszawie”. 
Roboty prowadzi MPWiK. 
Jak mówi Marzena Wojewódz-
ka z biura prasowego spół-
ki, kierowcy na tym odcinku 
nie mają powodów do obaw.

– Prace w poboczu ulicy 
Poznańskiej są realizowa-
ne poza pasem drogowym 
i nie powodują utrudnień 
w ruchu. Modernizowany 
odcinek kolektora „A” usy-
tuowany jest w terenach zie-
lonych, na prywatnych dział-
kach – zapewnia. 

Caly projekt wkroczył 
w ostatnią, IV fazę realizacji. 
Termin zakończenia robót 
wyznaczono na drugą poło-
wę 2015 roku.  Zaplanowano 
m.in. modernizację gospo-
darki osadowej oczyszczalni 
w Pruszkowie wraz z infra-
strukturą techniczną.  (EL)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Po ośmiu latach „rządów” 32-letni 
mężczyzna został zatrzymany. Po-
licjanci znaleźli też przy nim narko-
tyki. Grodziscy policjanci przyjęli od 
mieszkanki powiatu zawiadomienie 
o przemocy, jakiej w domu dopusz-
czał się jeden z członków rodzi-
ny. Według pokrzywdzonej miał ją 

znieważać, nie stronił od argumen-
tów siłowych. Kobieta twierdziła, że 
ofi arą zachowań agresora była też 
jej matka. Policjanci zdecydowali 
o zatrzymaniu 32-latka. Natomiast 
podczas przeszukania pokoju, któ-
ry zajmował mężczyzna, znaleź-
li opakowania z suszem roślinnym. 

Przez lata terroryzował 
rodzinę. Teraz odpowie 

Dalsze czynności potwierdziły, 
że przez ponad osiem lat znęcał 
się fi zycznie i psychicznie nad człon-
kami rodziny. Ponadto odpowie 
za posiadanie marihuany. Michał 
C. usłyszał zarzuty obydwu prze-
stępstw. Prokurator zastosował 
wobec niego policyjny dozór. (TK)

Piątek, 31 Października 2014
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PIASTÓW
Budowa w tym roku 
skateparku w Piastowie 
została zablokowana 
przez radnych. 
Teraz pojawia się 
pytanie: na co pójdą 
pieniądze, które 
pierwotnie miały 
być przeznaczone
na miejsce 
dla młodzieży?

M łodzi mieszkańcy Pias-
towa na skatepark mu-
szą poczekać. Choć 

w budżecie miasta są środki na 
budowę ramp do jazdy na desce 
i rolkach, to nie ma co liczyć na 
to, że inwestycja ruszy w tym 
roku. Dlaczego? Na przesunię-
cie pieniędzy zaoszczędzonych 
w innych przetargach zgody nie 
wyrazili... radni. Podkreślają, że 
skatepark jest potrzebny, ale za-
danie można wpisać do przyszło-
rocznego budżetu. 

Co zatem stanie się ze 145 tys. 
zł, bo tyle pieniędzy zostało w in-
westycyjnej części budżetu? – Dziś 
już nic z nimi nie zrobimy, bo jest 
na to za mało czasu. Jeśli mieliby-
śmy budować skatepark, to samo 
postawienie dużej rampy zajmie 
osiem tygodni – wyjaśnia Marek 
Kubicki, burmistrz Piastowa. 

Budowa skateparku tak, za rok
Miejsce dla młodzieży jest potrzebne, ale są różne zdania co do jego lokalizacji

dytów i zobowiązań miasta,
na oświatę lub na inwestycje,
w tym wspomniany i wyczeki-
wany przez młodzież skatepark. 

Ale dlaczego radni nie chcie-
li, by obiekt powstał w tym ro-
ku? Zapytaliśmy o to Krzysztof 
Smolagę z Porozumienia dla 
Piastowa. – Już sama loka-
lizacja przy ulicy Reja budzi 
wiele wątpliwości. Forma bez-
przetargowa także jest dla nas 
niejasna. My proponujemy inne 
lokalizacje, również w centrum 
Piastowa. Skatepark można wy-
budować na terenie Willi Mille-
ra, gdzie jest zaplecze także na 
park linowy, na terenie Gimna-

zjum nr 2 czy w rejonie kortów 
tenisowych – wylicza Smolaga. 
– Przede wszystkim skonsultuj-
my się z młodzieżą z naszych 
szkół – dodaje.

Jeszcze inną lokalizację propo-
nuje Grzegorz Szuplewski z Nasze-
go Piastowa. – Nie ma powodu by 
z budową skateparku się spieszyć, 
zwłaszcza, że przed nami zima. 
Konieczne jest również wybranie 
odpowiedniej lokalizacji. Naszym 
zdaniem rampy idealnie wkompo-
nowałyby się w teren rekreacyjny 
przy ulicy Sowińskiego. Warto za-
stanowić się również nad zabez-
pieczeniem skateparku lub obję-
ciem go monitoringiem – mówi. 

– Pieniądze zostaną skierowa-
ne na wolne środki do przyszło-
rocznego budżetu – dodaje.

Wolne środki radni mogą 
przeznaczyć m.in. na spłatę kre-

Miejsce dla młodzieży jest potrzebne, ale są różne zdania co do jego lokalizacji

Choć w budżecie są 
środki na budowę 
ramp do jazdy na 
desce i rolkach, to nie 
ma co liczyć na to, 
że inwestycja ruszy 
w tym roku

 Piastowska młodzież czeka na miejsce, gdzie będzie wykonywać takie akrobacje

REGION
Podczas akcji „Znicz” 
policjanci będą czuwać 
nad bezpieczeństwem 
podróżujących 
na groby bliskich. 

Akcja rozpocznie się 31 paź-
dziernika, a zakończy 3 listopa-
da. Obejmie Dzień Wszystkich 
Świętych i Zaduszki. – Jak co 
roku policjanci z pomocą in-
nych służb będą prowadzić 
akcję „Znicz” mającą na celu 
zapewnienie płynności ruchu 
i bezpieczeństwa w okolicach 
cmentarzy i na drogach dojaz-
dowych. W tych dniach wokół 
wszystkich cmentarzy wystę-
pują utrudnienia spowodowa-
ne dużym natężeniem ruchu 
kołowego i pieszego, dlate-
go apelujemy o wyjątkową 
ostrożność. Nadmierna pręd-
kość, jazda pod wpływem al-
koholu czy niestosowanie się 
do znaków na drodze, mo-
gą być tragiczne w skutkach 
nie tylko dla sprawców wy-
kroczeń, ale także innych 
uczestników ruchu drogowe-
go – apeluje st. asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzis-
ku Mazowieckim.   (AD) 

Akcja „Znicz”  Ogniowe widowisko na Żbikowie
PRUSZKÓW
Seria wybuchów, 
porywające efekty 
pirotechniczne 
i kontrolowany pożar 
przeniosły widzów 
do wydarzeń sprzed 
stu lat. Rekonstrukcja 
historyczna spalenia 
i ostrzału kościoła 
przyciągnęła na Żbików 
wielu mieszkańców.

Inscenizacja przedstawiająca wy-
darzenia z 1914 roku, kiedy to 
w wyniku potyczki między woj-
skami niemieckimi i rosyjskimi 
ucierpiała najstarsza pruszkow-
ska świątynia, stanowiła kulmi-
nację całodziennej imprezy dla 
mieszkańców. Jej organizato-
rzy, pruszkowski urząd miejski 
i Mszczonowskie Stowarzysze-
nie Historyczne, przygotowali na 
tę okazję wiele atrakcji i cieka-
wostek militarnych. 

W niedzielę, 26 październi-
ka, na łąkach za żbikowskim 
kościołem stanął odwzorowa-
ny carski obóz wojskowy wraz 
ze szpitalem polowym. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
zabytkowa kuchnia, gdzie moż-
na było skosztować tradycyjne-
go żołnierskiego menu.

Organizatorzy dostarczyli na 
miejsce zabytkowy sprzęt i wiele 
elementów oryginalnego wyposa-
żenia wojskowego z tamtej epoki. 
– Członkowie Przasnyskiego Sto-
warzyszenia Historii Ożywionej 
wozili pruszkowian zrekonstru-
owanym wozem pancernym Rus-
so-Baltem, który co pewien czas 
ział ogniem z pokładowego dzia-
ła. Postrzelać można było także 
z karabinu maszynowego Maxim 
– wymienia Grzegorz Witkowski 
z biura prasowego pruszkowskie-
go magistratu.  Specjalnie na tę 
okazję z Muzeum Czynu Zbroj-
nego w Lipcach Reymontowskich 
przyjechała zabytkowa armata, 
a ze Skierniewic sprowadzono 
oryginalny moździerz CK. Ko-
zacy z Garbatki Letnisko urządzi-
li pokazy woltyżerki, a dla dzieci 
przygotowano konne przejażdżki. 

Na zakończenie odbyło się 
efektowe widowisko ogniowe. 
Seria wybuchów, efekty piro-
techniczne i kontrolowany pożar 
przeniosły widzów do wydarzenia 
sprzed stu lat, którego ślady do tej 
pory widoczne są na murach ko-
ścioła na Żbikowie. Wszystkie-
mu czujnym okiem przyglądali 
się strażacy ochotnicy z Moszny. 

Mimo niezbyt łaskawej pogo-
dy frekwencja dopisała. – Widza-
mi wieczornej inscenizacji było 
ok. 2 tys. osób – mówi Witkowski. 
Dodaje, że był to dzień pełen nie 
tylko atrakcji, ale i wzruszeń. – To 
była udana próba zainteresowa-
nia mieszkańców lokalną historią 
i pierwsze tego typu wydarzenie 
w mieście. Myślę, że będziemy 
chcieli je w przyszłości powtó-
rzyć, ale już z innej okazji – podsu-
mowuje.  (EWELINA LATOSEK) 

Jakiej wysokości 
diety pobierają radni? 

REGION
Zbliżają się wybory 
samorządowe, 
dobiega też fi nał 
kadencji obecnych 
samorządów gminnych 
i powiatowych. 
Jakiej wysokości 
diety pobierają 
przewodniczący 
rad, ich zastępcy 
oraz „szeregowi” 
radni w powiatach 
pruszkowskim 
i grodziskim? Dane 
uzyskaliśmy z biur 
poszczególnych rad.

Wysokość diet radnych regu-
lują ustawy o samorządach 
gminnych i powiatowych oraz 
odrębne rozporządzenia Ra-
dy Ministrów. Maksymal-
ne uposażenie radnego nie 
może obecnie przekroczyć 
2649,69 złotych. Taką kwotę 
mogą otrzymać radni z dużych 
(powyżej 120 tys. mieszkańców) 
gmin i powiatów oraz sejmików 
województw. Wynagrodzenie 
zależy również od funkcji oraz 
aktywności (np. udziału w pra-
cach komisji stałych). 

Dodatkowo samorządow-
com przysługuje zwrot kosz-
tów podróży służbowych, 
noclegów, za dojazdy komu-
nikacją i inne, udokumento-
wane wydatki. 

POWIAT 
PRUSZKOWSKI
Najwyższe wynagrodzenie po-
bierają radni powiatu. Prze-
wodniczący otrzymuje 2600 
złotych, wiceprzewodniczą-
cy – 2000 zł, radni – 1500 zł. 

Jeśli chodzi o gminy to 
stosunkowo wysokie diety 
otrzymują radni z Piastowa: 
przewodniczący – 2000 zł, wi-
ceprzewodniczący – 1500 zł, 
radni – 1040 zł. Przewodni-
czący i wiceprzewodniczący 
rady w Michałowicach otrzy-
mują odpowiednio 1500 zł 
i 1300 zł, a radni 1000 zł. 
W Raszynie przewodniczą-
cy dostaje 1500 zł, wice-
przewodniczący – 1350 zł, 
radni – 1000  zł. W Pruszko-
wie przewodniczący rady mo-
że liczyć na 1987,27 zł, wice-

przewodniczący na 1792,29 zł, 
a radni otrzymują 926,85 zł. 

A jak sytuacja wygląda 
w Nadarzynie? Radni dosta-
ją tam 926 zł, przewodniczący 
– 1324 zł, wiceprzewodniczący 
– 1191 zł. Najniższe diety mają 
radni z Brwinowa – 596,18 zł,
choć oczywiście mogą być 
podwyższone z tytułu uczest-
nictwa w sesjach i komisjach. 
Natomiast przewodniczący 
brwinowskiej rady otrzymu-
je 1589,81 zł, a jego zastępca 
993,64 złotych.  

POWIAT GRODZISKI
Przewodniczący rady powia-
tu dostaje 1801,79 zł, wice-
przewodniczący – 1463,96 zł,
radny – 1058,55 złotych. 

Więcej otrzymają radni gmi-
ny Grodzisk: przewodniczą-
cy dostaje 1987 zł, wiceprze-
wodniczący – 1590 zł, radny 
– 1192 złote. Sporo niższe diety 
otrzymują radni z Żabiej Woli: 

takiej wysokości 
dietę otrzymuje 
przewodniczący 
rady powiatu 
grodziskiego

1801,79 zł

przewodniczący – 1200, wi-
ceprzewodniczący i radni po 
200 zł. W Baranowie prze-
wodniczący otrzymuje 1000 zł,
wiceprzewodniczący –  400 zł, 
radni – 250 złotych. W Pod-
kowie Leśnej przewodniczący 
może liczyć na 1000 zł, wice-
przewodniczący na 625 zł, 
a radni na 440 zł. 

W  Jaktorowie fi nansowo 
jest trochę lepiej, gdyż radni 
otrzymują 500 zł, wiceprze-
wodniczący – 500 zł, prze-
wodniczący – 1375 zł. Radni 
w Milanówku mogą liczyć na 
dietę wysokości 700 zł, wice-
przewodniczący na 1000 zł, 
a przewodniczący na 1500 zło-
tych.  (ANETA DZICH)
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KREDYTY
Dobre wieści dla  
osób planujących  
zakup mieszkania  
na kredyt. W najbliższym 
czasie dostęp do 
pożyczek powinien  
być łatwiejszy,  
a raty niższe. Ale  
należy się spieszyć.   
 

To pierwsze tak wyraźne 
oznaki otrząsania się ryn-
ku nieruchomości po kry-

zysie sprzed sześciu lat. Z badań  
wynika, że rośnie zdolność kre-
dytowa, a co za tym idzie banki 
chętniej udzielają pożyczek hi-
potecznych na preferencyjnych 
warunkach. Jak podaje portal  
infor.pl trzyosobowa rodzina 
z miesięcznym dochodem w wy-
sokości 5 tys. zł. netto może obec-
nie liczyć na pożyczkę w kwocie 
ponad 434 tys. zł (w przypad-
ku kredytu na 30 lat). To wy-
nik lepszy niż rok temu o ponad  
20 tys. zł. Łatwiej będzie także 
osobom o niższych dochodach. 

Łatwiejszy kredyt, ale większy wkład
tzw. koszty dodatkowe – prowi-
zje i ubezpieczenia. 

Dobre warunki do zaciągania 
pożyczki potrwają na pewno do 
końca roku i warto wykorzystać to 
kredytowe „okienko”. Od 2015 r. 
zwiększy się bowiem wysokość 
wymaganego przez banki wkładu 
własnego. Obecnie jest to 5 proc. 
Kupując nieruchomość o warto-
ści 200 tys. zł z własnej kieszeni 
trzeba będzie wyłożyć 10 tys. zł. 
Od stycznia ta kwota wzrośnie 
dwukrotnie, do poziomu 10 proc., 
a od kolejnego roku wyniesie aż 
15 proc. Dla wielu osób będzie 
to istotna przeszkoda w uzyska-
niu kredytu. Eksperci oceniają, 
że nawet co piąta osoba zain-
teresowana ofertą hipoteczną 
będzie miała problem ze zna-
lezieniem we własnej kiesze-
ni aż tak dużych oszczędności. 
Choć to niezgodne z zalecenia-
mi Komisji Nadzoru Finanso-
wego, część osób na wniesienie 
wkładu własnego będzie zmu-
szona zaciągać kredyty konsump- 
cyjne.  (EWELINA LATOSEK)

Przed decyzją o pożyczce na mieszkanie warto zapoznać się ze wszystkimi ofertami bankowymi

Pieniężnej, która na początku 
października tego roku znaczą-
co obniżyła stopy procentowe. 
Maksymalne oprocentowa-
nie kredytów konsumenckich 
zmniejszono z 16 do 12 proc. 
Jak zauważają eksperci, zdol-
ność kredytowa miała się już do-
brze przed decyzją RPP, jednak 
w warunkach niższego oprocen-
towania taka kondycja ma więk-
sze szanse się utrzymać. 

Tanieją również same kosz-
ty kredytu. Do tego stopnia, że 

bardziej opłacalne zaczyna być 
kupno własnego „M”, niż wynaj-
mowanie mieszkania. Jednak 
niektórzy analitycy przypomi-
nają, że banki będą w pewnym 
momencie zmuszone do po-
szukiwania zysku i prędzej czy 
później pojawi się pomysł jak 
zarobić na kredytach hipotecz-
nych. Na razie widać to po ro-
snącej marży, która w ciągu roku 
wzrosła z 1,55 proc do obecne-
go poziomu 1,8 proc. Niewy-
kluczone też, że zdrożeć mogą 
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SOferty poszczególnych ban-
ków są jednak bardzo zróżnico-
wane i przed podjęciem decyzji 
warto zapoznać się ze wszystkimi 
propozycjami. Może się bowiem 
okazać, że w jednym banku na-
sza zdolność kredytowa zostanie 
oszacowana na 500 tys. zł, a w in- 

nym tylko na 300 zł. Wynika to 
z polityki poszczególnych insty-
tucji i indywidualnych kryteriów 
stosowanych przy ocenie ryzyka. 

A skąd w ogóle ożywienie 
na rynku? Na poprawę sytu-
acji wpływ ma przede wszyst-
kim działalność Rady Polityki 

Dobre warunki do 
zaciągania pożyczki 
potrwają na pewno 
do końca roku i warto 
wykorzystać to 
kredytowe „okienko”

PIENIĄDZE
Według prognoz  
w listopadzie mogą 
spaść stopy procentowe 
NBP. Ale nie jest  
to przesądzone. 

W październiku Rada Poli-
tyki Pieniężnej obniżyła sto-
pę referencyjną NBP o 50 pb 
– do 2,00 proc., stopę lombar-
dową o 100 pb – do 3,00 proc., 
stopę depozytową pozosta-
wiła bez zmian na poziomie 
1,00 proc., a stopę redyskon-
ta weksli obniżyła o 50 pb  
– do 2,25 proc. w skali rocznej. 

– Październikowe poluzo-
wanie polityki pieniężnej było 
głębsze od oczekiwań i dobrze 
byłoby, gdyby RPP pozostawi-
ła sobie czas na ocenę efektów 
tej decyzji. Jeśli w listopado-
wej projekcji nie będzie silnych 
przesłanek za kolejnym cięciem 
stóp, można utrzymać ich obec-
ny poziom – powiedziała PAP 
Elżbieta Chojna-Duch z Rady 
Polityki Pieniężnej.  (AD) 

Stopy  
procentowe 
spadną?
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Twardy, miękki, 
sprężynowy, z lateksu 
lub z pianki – oferta 
i różnorodność dostępnych 
na rynku materacy  
mogą przyprawić 
o ból głowy. Czym zatem 
kierować się przy wyborze 
idealnego materaca?

Z akup materaca może wy-
dawać się prosty. W rze-
czywistości taki jest, 

ale tylko z pozoru. Przy wybo-
rze materaca musimy pamię-
tać nie tylko o jego rozmiarze. 
Najważniejsze jest aby materac 
dopasować do swoich potrzeb.
Ale uwaga! Nie wystarczy, że na 
nim usiądziemy. Na materacu 
powinniśmy się położyć i zo-
baczyć jak dostosowuje się do 
naszego ciała. 

Jeżeli leżąc w pozycji na 
wznak możemy bez trudu wsu-
nąć dłoń pod plecy na odcin-
ku lędźwiowym kręgosłupa to 
oznacza to, że jest on zbyt twar-
dy. W przypadku zbyt miękkie-
go materaca wsunięcie dłoni 
będzie bardzo trudne. Jeśli 
materac będzie za twardy, za-
miast spokojnie spać będzie-
my się tylko męczyć. Materac 
będzie podpierał nasze ciało 
tylko w kilku miejscach i mo-
że spowodować np. drętwienie 
palców u nóg. Na zbyt miękkim 
materacu kręgosłup przyjmu-
je nienaturalną pozycję. Ciało 

a co za tym idzie są najbardziej 
higieniczne i najzdrowsze.

Wybór materaca to nie wszyst-
ko. Warto zadbać też o odpo-
wiedni stelaż. Jest to bardzo 
niedoceniany element skła-
dowy łóżka. Mało kto wie, jak 
ważny jest nie tylko dla zdrowe-
go i spokojnego snu, ale także dla 
dbałości o materac. Na rynku zna-
leźć można sporo różnych łóżek 
i zamontowanych w nich stelaży. 
Nie wszystkie jednak zwiększają 
komfort spania. Możemy wybrać 
między stelażami wykonanymi 
z drewna sosnowego lub bukowe-
go. Najważniejsze jest to, aby ste-
laż był elastyczny tzn. taki, który 
reaguje na „pracę” materaca, co 
gwarantuje lepszy komfort snu. 

Jeśli możemy sobie pozwo-
lić na większą inwestycję w łóż-
ko warto pomyśleć o stelażu 

bardziej wytrzymałe. Przede 
wszystkim stanowią lepszy 
punkt podparcia dla kręgo-
słupa – mówi Wojciech Imroth 
z Gabinetu Rehabilitacji Osteo 
– Warto wybierać materace 
ze sprężynami o jak najmniej-
szej średnicy i o jak najwięk-
szej ilości na metr kwadratowy. 
Gwarantują one dokładniejsze, 
podparcie i lepiej rozkładają 
ciężar ciała – zaznacza.

Dla osób, które szczególnie 
cenią sobie dobry sen oraz dla 
tych, którzy borykają się z bó-
lami kręgosłupa polecane są 
materace lateksowe lub wyko-
nane z pianek termoelastycz-
nych. – Materace lateksowe nie 
odkształcają się pod wpływem 
ciężaru ciała i idealnie regulu-
ją temperaturę ciała. Materace 

z pianek termoelastycznych 
reagują na ciepło i ciężar cia-
ła. Dzięki temu idealnie do-
pasowują się do kształtu ciała 
i zapewniają idealne podpar-
cie krzywizn kręgosłupa. Pian-
ka gwarantuje mniejszy nacisk 
na mięśnie i naczynia krwiono-
śne podczas snu przez co nasze 
ciało po przebudzeniu nie bę-
dzie odrętwiałe – podkreśla  
Wojciech Imroth z Gabinetu 
Rehabilitacji Osteo.

Osobnym tematem są mate-
race wykonane z naturalnych 
produktów. Dzięki temu takie 
materace charakteryzują się naj-
lepszą elastycznością i żywotno-
ścią. Ponadto przepuszczalność 
powietrza w takich materacach 
wynosi ok 98 proc., czyli najszyb-
ciej odprowadzają ciepło i wilgoć 

„zapada się”, a zmiana pozycji 
wymagać będzie wysiłku, róż-
ne struktury kregosłupa będą 
pracować aby zrekompensować 
brak wsparcia kręgosłupa – wy-
jaśnia Wojciech Imroth z Gabi-
netu Rehabilitacji Osteo.

Większość materacy jest 
p ro d u kowa nyc h  w  d wó c h 
wersjach twardości: H2 – dla 
osób ważących do 90 kg i H3 
– dla osób ważących powyżej 
90 kg. W zależności od wa-
gi i indywidualnych potrzeb 
dobierzemy materac dla każ-
dego, kto Nas odwiedzi – gwa-
rantuje sprzedawca z salonu  
dobre-materace.pl

Na co jeszcze warto zwrócić 
uwagę? Przede wszystkim z cze-
go wykonany jest materac. 

Wkłady bonelowe kuszą niską 
ceną, ale jest to ich jedyna zale-
ta. Takie materace sprawdzą się 
dla osób ważących maksymal-
nie 60 kg. Jeśli takiego matera-
ca będzie używać ktoś cięższy, 
to szybko trzeba będzie wymie-
nić wkład.

Lepiej zainwestować w swo-
je zdrowie i wybrać materac 
ze spreżynami kieszeniowy-
mi. W tego typu materacach 
każda sprężyna umieszczona 
jest w osobnej kieszeni. Dzię-
ki temu materac nie piszczy 
i nie skrzypi, bo sprężyny nie 
ocierają się o siebie nawza-
jem. – Materace ze sprężyna-
mi kieszeniowymi nie tylko są 

Zadbaj o komfort swojego snu
regulowanym. Te należy zesta-
wiać z materacami które można 
dowolnie zginać. Trzeba wtedy 
zrezygnować z materacy bone-
lowych i sprężynowych. Stelaże 
regulowane (ręcznie lub elek-
trycznie) nie tylko są wykonane 
z najlepszych materiałów, ale po-
zwalają na podniesienie wezgło-
wia czy podnóżka. W niektórych 
stelażach istnieje możliwość regu-
lacji odcinka krzyżowo-lędźwio-
wego, co jest atutem gdy cierpimy 
na bóle kręgosłupa.

Kupując materac nie bójmy 
się pytać o szczegóły. Dobry 
sprzedawca wytłumaczy i wy-
jaśni, dlaczego proponuje taki, 
a nie inny materac. Sprzedaw-
ca powinien mieć na uwadze za-
dowolenie i satysfakcję klienta 
- wyjaśnia sprzedawca z salonu 
dobre-materace.pl.  

Artykuł sponsorowAny

DOBRE – MATERACE
Dane kontaktowe: 
Al. Krakowska 117,  

02-180 Warszawa, Okęcie 
Tel. 505 015 935;  

e-mail: dobrematerace@tlen.pl

 Czynne:  
poniedziałek - piątek 11.00-18.00 

sobota  10.00-14.00

www.dobre-materace.pl



8 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.plNieruchomości Podwarszawskie Piątek, 31 Października 2014

TARGI
Znamy terminy kolejnych WPR 
Targów Nieruchomości i Wnętrz. 
Wiosenna edycja odbędzie się 28 
i 29 marca 2015 r., natomiast je-
sienna 10 i 11 października 2015 
roku. Sprzedaż powierzchni roz-
pocznie się 3 listopada 2014 r. WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz to 

największa i najważniejsza regional-
na giełda nieruchomości na Mazow-
szu. Podczas targów swoje oferty 
przedstawiają deweloperzy, samo-
rządy, banki, doradcy fi nansowi, 
pośrednicy w obrocie nieruchomo-
ściami oraz fi rmy z branż związa-
nych z aranżacją wnętrz. W czasie 

W marcu i październiku kolejne
WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz

przyszłorocznych targów organiza-
torzy planują wiele nowości – m.in. 
konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami, nowe stoiska z bezpłatnymi 
poradami oraz powiększenie stre-
fy wnętrz. Obie edycje przyszło-
rocznych targów odbędą się w Hali 
Znicz w Pruszkowie. (Red)

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA WOLA

Ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227
01-466 Warszawa

sekretariat@smwola.com.pl
www.smwola.com.pl

WOLA APARTMENTS  
PRUSZKÓW

CENA M2 MIESZKANIA BRUTTO: od 4.950 zł

DOSTĘPNE METRAŻE LOKALI: od 32,22 do 89,84 m2

LICZBA PIĘTER: III / VII / VIII / XI

CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO: Informacja w Spółdzielni

P   eiwokzsurP w wócńatswoP ycilu yzr
powstaje wielokondygnacyjny budy-

nek  mieszkalny wraz z częścią handlo-

Ul. Powstańców, Pruszków

wo-usługową. W pobliżu znajduje się Park 
Tadeusza Kościuszki, liczne sklepy, banki, 
szkoły, przedszkola, restauracja. Doskonałe 

położenie inwestycji zapewnia dogodne 
połączenie komunikacyjne ze wszystkimi 
punktami miasta i Warszawą.

 

 

Standard wykończenia: 
• Wykończenie ścian – w pokojach, kuchni 

i przedpokoju - tynki gipsowe, w łazien-
kach i wc tynk cementowo-wapienny.

• Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe  
z atestem klasy C.

• Grzejniki płytowe z zaworami i głowi-
cami termostatycznymi, w łazienkach 
grzejniki drabinkowe. 

• Instalacje wodnokanalizacyjne bez 
osprzętu i ceramiki sanitarnej. 

• Obwody oświetleniowe i gniazdko-
we wyposażone w jednolity osprzęt  
w kolorze białym. Wideomofon.

• W lokalach wentylacja wywiewna me- 
chaniczna, w garażach wyciągowa 
ogólna oddymiająca. 

• Balkony/loggie wyłożone płytkami gres. 

  ALOW MS udązraZ ezruib w żadezrpS
przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok.227  
w Warszawie. Kontakt telefoniczny pod
nr tel. 22 440 74 17 – 18 oraz w biurze 
sprzedaży na terenie inwestycji, tel.
519 355 155 

Termin oddania inwestycji: Marzec 2016 r.

Pruszków

Ursus

W budynku zaprojektowanych zostało 189 
lokali mieszkalnych, 35 komórek lokator- 
skich, 7 lokali użytkowych i 255 miejsc pos-
tojowych.

Zabezpiecz się sam
KREDYTY
Męcząca klientów 
procedura 
zabezpieczania 
zaciąganej pożyczki to nie 
tylko komfort dla banków. 
To także korzyści 
dla kredytobiorcy. 
Warto w tym przypadku 
znać swoje prawa. 

Popularną metodą zabezpiecze-
nia kredytów na zakup domu lub 
mieszkania jest hipoteka. W ra-
zie utraty zdolności do spłacania 
pożyczki, bank może dochodzić 
roszczeń z tej nieruchomości, na 
którą został zaciągnięty kredyt. 
To jednak nie oznacza, że może 
wszystko. Należy pamiętać, że je-
dyne prawa nabywcy lokalu jakie 
zostają ograniczone w momen-
cie zaciągnięcia hipoteki, to moż-
liwość sprzedaży. Mieszkanie lub 
dom można swobodnie wynajmo-
wać czy przeprowadzać remonty.  

Drugi, często stosowany spo-
sób to obowiązek wykupu ubez-
pieczenia lokalu i cesja praw do 
odszkodowania na kredytodaw-
cę. Chodzi o ochronę przed na-
głymi zdarzeniami losowymi, 
np. przed pożarem. Nie oznacza 

to jednak, że klient musi brać 
„w ciemno” ubezpieczenie ofe-
rowane przez bank. Istnieje 
możliwość wyboru innego fun-
duszu.  Warto o tym pamiętać. 
Szczególnie, że ubezpieczenia 
proponowane przez bank są za-
zwyczaj droższe od tych, które 
możemy znaleźć w ofercie nie-
zależnych towarzystw. 

Wymogiem niektórych ban-
ków jest także wykupienie polisy 
na życie. W przypadku śmier-
ci pożyczkobiorcy odszkodo-
wanie w określonej wysokości 
trafi a na konto banku. Ten me-
chanizm chroni rodzinę osoby, 
która zaciągnęła kredyt. Po-
dobnie jak w przypadku ubez-
pieczenia lokalu, polisę na życie 
można wykupić w dowolnym 
funduszu i wybrać najkorzyst-
niejszą na rynku ofertę.  (EL)

Popularną metodą 
zabezpieczenia 
kredytów na zakup 
domu lub mieszkania 
jest hipoteka

Stabilne ceny na rynku mieszkaniowym
CENY
Utrzymują się ceny na 
rynku mieszkaniowym, 
średnie stawki od pięciu 
kwartałów są stałe 
i dopiero przełom roku 
może przynieść zmiany.

Po tym czasie ceny mieszkań 
mogą wzrosnąć. Od stycznia 
2015 r. ubiegający się o kre-
dyt hipoteczny będą musieli 
mieć 10 proc. wkładu własne-
go. Innym czynnikiem są nowe 
limity w programie „Mieszanie 
Dla Młodych”, które w niektó-
rych miastach zostały podnie-

sione (np. w Warszawie o ponad 
7 proc.). Na rynek nierucho-
mości powinny też wpłynąć 
niższe stopy procentowe, któ-
re oznaczają większą dostęp-
ność kredytów mieszkaniowych, 
a z drugiej strony mniej atrak-
cyjne oprocentowanie banko-
wych lokat, co przekłada się 
na przenoszenie przez niektó-
rych inwestorów środków na 
rynek nieruchomości. 

Najwyższe ceny w ujęciu no-
minalnym niezmiennie utrzy-
mują się w Warszawie, gdzie 
przeciętna cena nieruchomo-
ści to obecnie 343,2 tys. złotych. 

Jeden metr kwadratowy kosz-
tuje tam 7305 zł, podczas gdy 
w poprzednim notowaniu in-
deksu było to 7360 zł. W Krako-
wie za 1 mkw. mieszkania trze-
ba zapłacić ponad 6 tys. zł, 
w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu
5-5,5 tys. złotych. W Pruszkowie 
przeciętna cena metra kwadra-
towego nie przekracza 5 tys. zł, 
a w Grodzisku Mazowieckim za 
metr kwadratowy dwupokojowe-
go mieszkania zapłacimy ponad 
5 tys. złotych. Za to w Bielsko 
Białej, Katowicach, Łodzi i Zie-
lonej Górze kosztuje średnio 
mniej niż 4 tys. zł.  (AD) 

rEkLAMA

rEkLAMA

IN
TE

RN
ETPROGRAM

Program „Mieszkanie 
dla Młodych” czeka 
kolejna rewolucja. 
Zmiany mają  zwiększyć 
jego popularność, 
wyeliminować 
niedociągnięcia 
i pobudzić rynek 
budowlany w Polsce.

M inisterstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju opubliko-
wało projekt nowelizacji 

ustawy „Mieszkanie dla Mło-
dych”. O jakie proponowane za-
sady chodzi w nowelizacji? Jedną 
z nich jest umożliwienie przeka-
zania dopłaty przed podpisaniem 
umowy sprzedaży. To dobre roz-
wiązanie dla  nabywców miesz-
kań (np. od deweloperów, którzy 
sami zaciągnęli kredyt inwesty-
cyjny), ponieważ tacy klienci nie 
mogli wpłacić 100 proc. wymaga-
nej kwoty przed podpisaniem ak-
tu notarialnego. W rezultacie banki 
blokowały bezobciążeniowe wyod-
rębnienie lokalu, a w konsekwen-
cji transakcję kupna-sprzedaży. 

Zmiany w „Mieszkaniu dla Młodych”
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2015 r.

z zaciągnięciem kredytu z do-
wolną osobą. Do tej pory wspólny 
kredyt można było wziąć jedynie 
z kimś z rodziny.

Inna propozycja dotyczy moż-
liwości dotowania wszystkich 
mieszkań spółdzielczych z rynku 
pierwotnego oraz lokali powsta-
łych w wyniku adaptacji i prze-
budowy (jeśli inwestycja pozwoli-
ła na powstanie nowego mieszka-
nia). W wyniku tej zmiany szansą 
dofinansowania zostaną objęci 

także nabywcy podpisujący ze spół-
dzielnią mieszkaniową umowę 
o budowę lokalu, i na tej podstawie 
wnoszący wkład budowlany do spół-
dzielni mieszkaniowej w celu uzys-
kania prawa własności mieszkania.

Istotną zmianą jest także pla-
nowane zwiększenie wsparcia dla 
rodzin wielodzietnych,  wychowu-
jących minimum troje dzieci. 

Ministerstwo proponuje zwięk-
szenie powierzchni mieszkania, od 
której naliczana będzie dopłata. Dla 
rodzin wielodzietnych ma to być 
65 metrów kwadratowych, a nie 
50 (jak jest do tej pory). Dzięki te-
mu dopłata może sięgnąć nawet 
30 procent. Dodatkowo zwięk-
szona zostanie premia związana 
z przyjściem– na świat kolejnego 
dziecka. Rodziny wychowujące przy-
najmniej dwoje dzieci otrzymają 
podwyższony mnożnik przelicze-
niowy dopłaty (z 15 do 20 proc.).

Nowelizacja znajduje się 
na etapie konsultacji społecz-
nych i jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, nowe prze-
pisy wejdą w życie od 1 stycznia
2015 r.  (ANETA DZICH)

Tych, którzy nie mają zawar
tego związku małżeńskiego może 
ucieszyć także zmiana związana 

Jedną z proponowanych 
zasad jest umożliwienie 
przekazania dopłaty 
przed podpisaniem 
umowy sprzedaży
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MIESZKANIA W PRUSZKOWIE

sprzedaż: marketing@plano.pl tel. 691-239-221  www.plano.pl
GOTOWE MIESZKANIA I USŁUGI
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FINANSE
Rzadko kiedy referenda państwo-
we budzą tak duże zaintereso-
wanie na rynku finansowym. Od 
wyniku głosowania w Szwajca-
rii zależą m.in. ceny kredytów 
w Polsce i los osób zadłużonych 
w walucie tego kraju.  Pod koniec 
listopada Szwajcarzy zdecydują,  

czy chcą aby ich waluta miała za-
bezpieczenie w złocie na minimal-
nym poziomie 20 proc. Jeśli takie 
rozwiązanie przejdzie, w pierwszej 
kolejności odczują to posiadacze 
kredytów we frankach. Jak wyli-
czają analitycy, miesięczna rata 
pożyczki może wzrosnąć  o 250 zł, 

Czy wzrośnie zabezpieczenie 
w złocie franka szwajcarskiego?

gdyż wzmocniony frank osiągnie 
cenę nawet 4 zł. Szwajcarska wa-
luta umocni się, bo bank central-
ny zostanie zmuszony do zakupu 
1500 ton kruszcu, aby zapewnić re-
zerwy na ustalonym w referendum 
poziomie. Obecnie zabezpieczenie 
w złocie stanowi 8 proc. (EL)

Piątek, 31 Października 2014

Blisko Miasta. Blisko Natury.
OSTATNIE DOMY I REZYDENCJE II ETAPU OD 899.000 zł

Biuro sprzedaży:  tel. 733 26 26 26  •  sprzedaz@resupport.pl

tylko 11 km do Lotniska Okęcie  •  tylko 18 km do centrum Warszawy • szybszy dojazd do centrum już od 2015 r. 
Club House dla mieszkańców • ochrona i monitoring 24h • własny park ze stawami

kort tenisowy •  sąsiedztwo Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Młyńskich Stawów
Rezydencje od 250 m2 do 470 m2 •  zapraszamy do Domu Pokazowego

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

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

 Piękny dom: kuchnia, 
5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

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

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

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.

SPRZEDAŻ

 

 

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

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

Już od 3 500 PLN/mkw

 
 

 

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

 

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

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

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 

od 7400 PLN/mkw 

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

od 8000 PLN/mkw

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 7 700 PLN/mkw

Mieszkania  
60 – 100 mkw   
Pruszków
SPRZEDAŻ                               Przestronne i funkcjonalne 
mieszkania. Do każdego mieszkania 
przynależy balkon, taras lub ogródek. 
Niska kameralna zabudowa. Winda, na 
każdej klatce schodowej oraz niewielka ilość 
mieszkań na piętrze.

Już od 5 500 zł/mkw

nowa agencja nieruchomości

www.resupport.pl

1 300 000 PLN 249 000 PLN/mkv
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GRODZISK MAZOWIECKI
Od dłuższego czasu do grodziskiej 
komendy wpływały zgłoszenia 
o kradzieży rowerów. Policjan-
ci w końcu ustalili, kto może być 
sprawcą. Wszystko wskazywało, 
że amatorem cudzych jednośla-
dów jest 18-letni Paweł. P. Funkcjo-
nariusze postanowili go odszukać 

w szkole. Chłopak nie był zdziwio-
ny wizytą. Przyznał nawet, że ukra-
dzionym rowerem przyjechał do 
szkoły. Policjanci zatrzymali Paw-
ła P., a pojazd zabezpieczyli. To nie 
wszystko. W trakcie przeszukania 
domu 18-latka znaleziono wiele 
części rowerowych. Okazało się, że 

Skradzionym rowerem
zajechał do szkoły

Paweł P. jednoślady kradł od 
roku, ginęły z miejscowości 
w dwóch powiatach. Co robił 
z łupem? Rozbierał na części 
i sprzedawał na złomie. Paweł P. 
usłyszał zarzuty kradzieży 10 rowe-
rów. Za popełnione czyny grozi mu 
kara do pięciu lat więzienia. (AS)

rEkLAMA

rEkLAMA

Wejdź na profil 
z zaginionymi 
zwierzakami 
MILANÓWEK
Zaginął ci pies? 
Milanowski magistrat 
udostępnił profi l na 
Facebooku, który 
ma być platformą 
wymiany informacji 
na ten temat.

Pomysł wspierania miesz-
kańców w poszukiwaniu za-
ginionych zwierząt nie jest 
nowy. Do tej pory urząd in-
formował o takich przypad-
kach w jednej z zakładek na 
stronie internetowej miasta. 
– Uznaliśmy, że jest to trochę 
za bardzo schowane, a po-
nieważ wyciąganie takich in-
formacji na profi l miasta na 
Facebooku natychmiast spoty-
kało się z większym odzewem, 
postanowiliśmy stworzyć pro-
fi l oddzielny, poświęcony tylko 
takim sprawom – mówi Patry-
cja Jankowska z milanow-
skiego urzędu miasta.

Zgłoszenia o zaginionych 
pupilach można przesyłać 
wraz ze zdjęciem i opisem na 
adres mailowy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Zielenią 
osz@milanowek.pl. W sprawie 
zginięć można też kontaktować 
się z „Ekopatrolem” – jednost-
ką straży miejskiej. Warto rów-
nież zaglądać na stronę (www.
schroniskomilanowek.pl) 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Milanówku.  (TK) 

rEkLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Niebawem ruszą prace 
związane z rozbiórką 
starego budynku 
przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego 
w Raszynie. Wśród 
pomysłów na 
zagospodarowanie terenu 
po placówce pojawiła 
się górka dla dzieci.

C zterooddziałowe przed-
szkole przy Poniatow-
skiego na początku roku 

zakończyło działalność. Przez 
lata funkcjonowania „wycho-
wało” wielu raszynian. Ostatni 
rocznik opuścił placówkę w lutym 
i trafi ł do nowego przedszkola 
przy ul. Lotniczej.

Dziś obiekt przy Poniatowskie-
go stoi pusty, a niebawem znik-
nie. Władze gminy rozbiórkę 
przedszkola zapowiadały już na 

Nadchodzi kres starego budynku po przedszkolu
Rozbiórka obiektu wkrótce nastąpi. Pojawiły się już pomysły na zagospodarowanie terenu

Kłopot w tym, że usypanie 
górki nie jest takie proste jakby 
się mogło wydawać. – Na pry-
watnej działce można praktycz-
nie wszystko. Natomiast jeśli 
gmina chce stworzyć jakiś te-
ren rekreacyjny to wymagane są 
wszystkie możliwe dokumenty. 
Projekty, pozwolenia na budo-
wę, plan zagospodarowania te-
renu, warunki bezpieczeństwa 
– wylicza wicewójt Chmielew-
ski. – Dziś, żeby postawić zwykłą 
huśtawkę musimy przygotować 
dokumenty jak dla pięciopiętro-
wego budynku – dodaje. 

Czy to oznacza, że w Raszy-
nie nie będzie miejsca na śnie-
gowe szaleństwa? Mirosław 
Chmielewski: – Jest pomysł, by 
w naszym parku zrobić tak zwany 
park zimowy, gdzie dzieci i mło-
dzież mogłyby spędzać czas zimą. 
Jednak to, czy zadanie zostanie 
zrealizowane w przyszłym roku 
zależy już od nowej rady, która 
w grudniu będzie uchwalać budżet
na przyszły rok. 

początku marca. Jednak prac nie 
można było zacząć natychmiast. 
W obiekcie znajdują się elemen-
ty z azbestu, stąd przed rozbiór-
ką konieczne było przygotowanie 
odpowiedniej dokumentacji. 

– Dlaczego tak późno rozbiera-
my przedszkole? Bo nikomu się 
nie spieszy. Zwłaszcza, że nie ma-
my pieniędzy na budowę nowego 
obiektu w tym miejscu – mówi Mi-
rosław Chmielewski, wicewójt Ra-
szyna. – Wiele czasu pochłonęły 
też formalności: uzyskanie pozwo-
leń, przygotowanie dokumen-
tacji, teraz czekamy na rozstrzyg-
nięcie przetargu – zaznacza.

Mieszkańcy zastanawiają się, 
co pojawi się na terenie stare-
go przedszkola. Wiele osób wi-
działoby w tym miejscu teren 
rekreacyjny z górką dla dzieci. 
Mali mieszkańcy Raszyna chęt-
nie korzystali (głównie zimą) już 
z takiej atrakcji. Niewielka górka 
znajdowała się przy ulicy Lotni-
czej, jednak zniknęła. Na jej miej-
scu pojawiło się... przedszkole. 

Rozbiórka obiektu wkrótce nastąpi. Pojawiły się już pomysły na zagospodarowanie terenu
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 Budynek byłego już przedszkola przy Poniatowskiego

Profesjonalne serwisy samochodowe!  

PREMIO AUTO-DUKAT
05-800 PRUSZKÓW, AL. JEROZOLIMSKIE 412 
TEL. 22 728 24 93
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MICHAŁOWICE
Rozpisano przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg w gminie Michałowice. 
Ewentualni wykonawcy mogą już 
zgłaszać oferty. Wybrana fi rma bę-
dzie zobowiązana do zimowego utrzy-
mania (od początku grudnia do końca 
kwietnia) dróg, chodników, placów, 
parkingów. Większość głównych tras 

w Michałowicach to drogi powiato-
we, którymi zarządza pruszkowskie 
starostwo, a nie gmina. Jak pokaza-
ły minione zimy wiele z tych szlaków 
nie było na czas odśnieżanych. Po-
cieszające jest więc to, że starostwo 
ogłosiło już przetarg na zimowe 
utrzymanie dróg, w tym sześciu na 

Szukają chętnego 
do utrzymania dróg zimą

odcinku Michałowice-Raszyn. – Sys-
tem odśnieżania dróg ma działać ca-
łą dobę. Wyznaczona osoba będzie 
codziennie monitorować prognozę 
pogody – mówi Andrzej Łuszczyński, 
kierownik referatu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 
w michałowickim magistracie. (AD)

Piątek, 31 Października 2014
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KANIE
To już pewne. Do
przeprowadzonego 
latem remontu 
ulic w Kaniach 
Helenowskich 
dorzuci się budżet 
państwa z puli 
„schetynówek”. 

Umowę w tej sprawie podpi-
sali wicewojewoda Dariusz 
Piątek i burmistrz Brwi-
nowa Arkadiusz Kosiński. 
W ramach dotacji celowej na 
przebudowę ulic Piłsudskie-
go i Wiosennej gmina otrzyma 
ponad 1,1 mln zł. To prawie 
połowa kosztów całej, zreali-
zowanej już inwestycji.

Do uzyskania dofi nansowa-
nia z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
nazywanego „schetynówka-
mi”, Brwinów przygotowy-
wał się od dłuższego czasu. 
Nie obyło się bez kłopotów. 
Początkowo wniosek o dofi -
nansowanie został odrzucony 
ze względu na brak środków 
w państwowej puli. Latem, już 
po rozpoczęciu prac remon-
towych, pojawiła się jednak 
informacja, że dzięki oszczęd-
nościom w rządowym pro-
gramie uda się wyłuskać po-
trzebną kwotę. 

Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła przeszło 2,4 mln zł. 
Tyle kosztowało przebudo-
wanie nawierzchni dwóch 
kaniowskich ulic, położenie 
chodników i przebudowa zjaz-
dów. Ze względu na specyfi kę 
miejsca – spory ruch samo-
chodowy i bezpośrednie są-
siedztwo domów jednorodzin-
nych – wprowadzono specjal-
ne rozwiązania bezpieczeń-
stwa. Skrzyżowania na obu 
ulicach zostały „podniesione”, 
co zmusza kierowców do ogra-
niczenia prędkości. Na ul. Wio-
sennej pojawiły się też progi 
spowalniające.  (EL) 

Dostaną 
„schetynówkę”

PRUSZKÓW
Kierowcy na skrzyżowaniu 
ulicy Działkowej 
z niedawno otwartą 
ul. Przyszłości mogą 
czuć się bezpieczniej. 
Zamontowano tam 
obiecywane lustro. 
Pojawiło się też 
ograniczenie prędkości. 

Krzyżówka tych pruszkowskich 
ulic to dla zmotoryzowanych 
niełatwe miejsce, wymagające 
dużej uwagi. Kierowcy skręcają-
cy z Działkowej w lewo, w stro-
nę ul. Wojska Polskiego, często 

wykonywali ten manewr na „czu-
ja”. Łuk, jakim na skrzyżowanie 
wpada ul. Przyszłości jest na ty-
le ostry, że ogranicza widoczność. 
Podobnie jak stojące tuż obok ga-
raże. A zmierzając z Działkowej 
trzeba jeszcze pamiętać, że zza za-
krętu wyjechać mogą auta z pierw-
szeństwem przejazdu.

Sytuacja uległa poprawie. Na-
przeciwko wyjazdu z Działkowej 
stanęło specjalne lustro. Dzięki 
niemu kierowcy mogą już ocenić 
czy manewr skrętu w lewo można 
wykonać bezpiecznie. Dodatko-
wym ułatwieniem jest wprowa-
dzenie ograniczenia prędkości 

do 30 km/h dla pojazdów do-
jeżdżających do skrzyżowania 
ulicą Przyszłości w kierunku 
ul. Wojska Polskiego. 

Skrzyżowanie Działkowej 
i Przyszłości to stosunkowo 
„młody” punkt na drogowej ma-
pie Pruszkowa. Ta druga ulica ofi -
cjalnie została oddana do ruchu 
w połowie października, ale z no-
wą organizacją ruchu kierowcy 
oswajali się w tym miejscu już 
od dwóch lat. Jednak teraz, gdy 
Przyszłości otwarto w całości, sa-
mochodowe natężenie zapewne 
znacznie wzrośnie. – Za wcześnie 
na konkretne dane i statystyki, 

ale droga cieszy się dużym za-
interesowaniem kierowców 
– ocenia Jerzy Kongiel, naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. Wprowadzenie 
dodatkowych rozwiązań bezpie-
czeństwa było więc konieczne. 

Powody do zadowolenia mają 
też mieszkańcy ul. Działkowej, 
którzy od dawna postulowa-
li wyprowadzenie ruchu sa-
mochodów ciężarowych spod 
okien swoich mieszkań. Pro-
blemem był hałas i dewastacja 
nawierzchni. Na wjeździe do uli-
cy wreszcie pojawił się całkowi-
ty zakaz wjazdu dla pojazdów 
o masie powyżej 3,5 tony. Nie 
będzie on dotyczył tylko specjal-
nych, uprawnionych pojazdów. 
Do tej pory ograniczenia w ru-
chu dla samochodów ciężaro-
wych obowiązywały wieczorami 
i w weekendy.  (EL) 

Kierowco, teraz możesz spojrzeć w lustro

TOMASZ 
KUŹMICZ

PIASTÓW
Zapowiedzi otwarcia tego 
obiektu tym tylko różnią 
się od brazylijskiego 
serialu, że „widzowie” 
o wiele chętniej się z nimi 
pożegnają. Tym razem, 
jak zapewnia zarządca, 
budynek dworca ma być 
oddany w listopadzie.

W e wrześniu ubiegłe-
go roku wykonawca 
wszedł na plac bu-

dowy i po około 6-7 miesiącach 
miało po nim zostać tylko wspo-
mnienie. Oczywiście jak najlepsze: 
w postaci odrestaurowanego bu-
dynku, który przestał straszyć po-
dróżnych wszechobecną pleśnią, 
zaciekami i niezbyt miłym zapa-
chem, nie wspominając o śpiących 
pod parapetami „lokatorach”.

Niestety, czas przewidziany na 
remont okazał się zdecydowa-
nie niewystarczający. Otwarcie 

Pasażerowie nie będą czekać pod chmurką
– Dworzec będzie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Znikną wszelkie bariery ar-
chitektoniczne, pojawią się za to 
ścieżki dotykowe dla niewidomych 
i niedowidzących oraz specjalnie 
wyposażone toalety. Będzie też 
monitoring, a dodatkowo o bez-
pieczeństwo podróżnych zadbają 
pracownicy fi rmy ochroniarskiej 
– wymienia Aleksandra Dąbek 
z biura prasowego PKP S.A.

Ponadto w budynku znajdzie 
się pięć lokali użytkowych. Za-
braknie za to kas. – Z informa-
cji uzyskanych przez PKP S.A. 
wynika, że żaden przewoźnik nie 
jest zainteresowany otwarciem 
kasy na dworcu w Piastowie. Bi-
lety będzie można jednak kupić 
w biletomacie, który pojawi się 
w budynku – tłumaczy Aleksan-
dra Dąbek.

Jak się okazuje, przedłużanie 
prac nie pozostanie bez wpływu 
na portfel wykonawcy. Dąbek: 
– W związku z przekroczeniem 
terminu realizacji, naliczane są 
kary umowne. 

Listopad kolejnym terminem oddania do użytku budynku dworca kolejowego w Piastowie

pełna jest podobnych maili. Na 
szczęście są także kolejne wie-
ści od zarządcy. I to pocieszają-
ce. Przynajmniej na tyle, na ile 
w tym przypadku jest to możli-
we. – Zmodernizowany dworzec 
kolejowy w Piastowie zostanie 
udostępniony podróżnym w li-
stopadzie, ale dokładny termin 
nie jest jeszcze znany – zapewnia 
Maciej Bułtowicz, główny specja-
lista z biura prasowego PKP S.A.

Od razu nasuwa się pytanie: 
dlaczego tak późno? Odpowiedź: 
– Ponieważ realizowane są do-
datkowe prace wskazane podczas 
odbioru – tłumaczy Bułtowicz.

Na listę niedoróbek trafi ły li-
stwy, zamki w drzwiach do po-
mieszczeń gospodarczych czy 
stojaki rowerowe. A jakiego efek-
tu, poza zniecierpliwieniem pa-
sażerów, możemy spodziewać się 
po ponad rocznej modernizacji? 
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no na czerwiec tego roku. Później 
na lipiec. I, co już nikogo nie zdzi-
wi: również na sierpień. 

To jednak nie koniec, bo jak 
łatwo się zorientować, pasaże-
rowie wciąż muszą czekać na 
pociąg pod chmurką. – Co jest 
grane? Budynek wygląda na 

gotowy, a ciągle trzeba sterczeć 
na zewnątrz, co szczególnie daje 
się we znaki właśnie teraz, kiedy 
z dnia na dzień jest coraz zimniej 
– niecierpliwi się jeden z miesz-
kańców Piastowa. Nie jest od-
osobniony. Redakcyjna skrzynka 

Otwarcie budynku 
dworcowego przełożono 
na czerwiec tego roku. 
Później na lipiec. I, co 
już nikogo nie zdziwi: 
również na sierpień 
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MILANÓWEK
Dokładnie 144 pomysły 
zgłosili mieszkańcy 
Milanówka do budżetu 
obywatelskiego, 
który wystartuje 
w przyszłym roku.

Milanowski magistrat zakoń-
czył już przyjmowanie wniosków. 
Mieszkańcy przez kwartał mo-
gli zgłaszać pomysły i sugestie. 
– Mieszkańcy proponują na ja-
kie cele mogłyby zostać wydane 
wspólne pieniądze, następnie są 
one weryfikowane pod kątem 
możliwości finansowania ich 
przez gminę – wyjaśnia proce-
dury Patrycja Jankowska, rzecz-
nik magistratu.

Wnioski mieszkańców nade-
szły za pośrednictwem Skrzynki 
Dobrych Pomysłów, platformy 
www.milanowskiekonsultacje.
pl oraz drogą mailową. – Łącznie 

zostanie zapewne odrzucona. 
Zweryfi kowane wnioski opubli-
kowane zostaną na stronie mia-
sta (www.milanowek.pl – przyp. 
red.) w specjalnej zakładce Bu-
dżet Obywatelski. Znajdą się tam 
wnioski pozytywnie ocenione, któ-
re będą poddane pod głosowanie 
mieszkańców oraz wnioski odrzu-
cone wraz z uzasadnieniem.

A co konkretnie zgłaszali 
mieszkańcy Milanówka? Przede 

wszystkim budowę ścieżek ro-
werowych. Ale pojawiły się też 
pomysły budowy siłowni plene-
rowej w Parku Lasockiego czy 
ronda przy kościele św. Jadwigi. 
Kolejne sugestie to kryte lodo-
wisko, kryty basen, kino, foto-
radary na ul. Kościuszki, więcej 
koszy na śmieci.

Na zgłoszone pomysły mo-
że głosować każdy mieszkaniec 
Milanówka, który ukończył 16 rok 
życia. – Swój głos można oddać za 
pośrednictwem portalu www.mi-
lanowskiekonsultacje.pl oraz na 
specjalnej karcie do głosowania 
dostępnej w urzędzie – informu-
je Patrycja Jankowska.

Głosowanie trwać będzie przez 
cały listopad.  (MAP) 

Ścieżki zdominują budżet obywatelski?

Na zgłoszone pomysły 
może głosować 
każdy mieszkaniec 
Milanówka, który 
ukończył 16 rok życia
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Listopad kolejnym terminem oddania do użytku budynku dworca kolejowego w Piastowie

wpłynęły do nas 73 wnioski, zawie-
rające 144 pomysły – mówi rzecz-
nik milanowskiego magistratu.

Jankowska zaznacza jednak: 
– Na tym etapie część wniosków 
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Kolejne Targi Pracy w Powiecie Grodziskim
W dniu 16.10.2014 r. 
o godz. 10.00, w Zespole 
Szkół przy ulicy Żwirki 
i Wigury w Grodzisku 
Mazowieckim, Starosta 
Grodziski Marek 
Wieżbicki i Dyrektor 
Powiatowego Urzędu 
Pracy Hanna Wilamowska 
powitali uczestników 
VI Grodziskich 
Targów Pracy.

Do udziału w targach 
organizatorzy zapro-
sil i  pracodawców, 

agencje zatrudnienia, a także 
ekspertów reprezentujących 
instytucje związane z rynkiem 
pracy. Mieszkańcom powia-
tu grodziskiego udostępniono 
około 400 ofert pracy. Wyda-
rzenie poprzedziła kampania 
informacyjna przeprowadzo-
na w lokalnych mediach, na 

stronie internetowej urzędu, 
a także podczas  spotkań or-
ganizowanych dla osób za-
rejestrowanych w urzędzie. 
Osoby bezrobotne, poszu-
kujące pracy oraz zaintere-
sowani zmianą zatrudnienia 
mogli w bezpośrednim kon-
takcie z pracodawcą uzyskać 
informacje dotyczące  warun-
ków pracy na interesujących 

ich stanowiskach i zdecydować 
o złożeniu aplikacji.

 Z możliwości uczestnictwa 
w VI Grodziskich Targach Pra-
cy skorzystało około 600 osób, 
co w kontekście danych urzę-
du pracy – 2300 zarejestro-
wanych osób bezrobotnych, 
stanowi około 1/4  ogółu. Na-
leży mieć na uwadze fakt, iż da-
ne statystyczne nie wskazują 

realnej liczby osób dotknię-
tych problemem bezrobocia. 
Część osób cechuje pasywność 
wobec rynku pracy, a uzyska-
nie statusu osoby bezrobotnej 
wynika z innych niż podjęcie 
zatrudnienia celów i motywa-
cji. W wyniku zmiany ustawy 
o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, która 
nastąpiła 27 maja br. urzędy 

pracy, dysponując kwestiona-
riuszem do profi lowania po-
mocy dla osób bezrobotnych, 
mają większą niż dotychczas 
możliwość zidentyfikowa-
nia osób faktycznie zainte-
resowanych podjęciem pracy 
i zastosowania wobec nich ade-
kwatnych narzędzi wsparcia. 

 Grodziskie Targi Pracy or-
ganizowane regularnie od 3 

lat - dzięki uprzejmości i we 
współpracy  z dyrekcją Zespo-
łu Szkół przy Żwirki i Wigury 
- stanowią niezmiennie oka-
zję do efektywnych spotkań 
pracodawców i potencjalnych 
pracowników. Dziękując pra-
codawcom za dotychczasowy 
udział, organizatorzy wyra-
żają nadzieję, iż kolejne targi 
pracy zaplanowane na wio-
snę 2015 roku, będą szansą 
dla dotychczas nieuczestni-
czących w nich  firm i insty-
tucji oraz osób poszukujących 
pracy. Mamy nadzieję, że tar-
gi pozytywnie przyczynią się 
do rozwiązywania problemów 
z zatrudnieniem i poprawią 
sytuację na lokalnym ryn-
ku pracy.

Hanna Wilamowska 
Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy 

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

GRODZISK MAZOWIECKI
Willa Radogoszcz zaprasza 7 li-
stopada na spotkanie, które ma 
podsumować cykl związany z ocho-
dami Roku Józefa Chełmońskiego. 
Wieczór rozrywki „Na proszonym 
u Józefa” odbędzie się w 165. rocz-
nicę urodzin wielkiego malarza 
i będzie nawiązywał do przyjęcia 

urodzinowego. Goście przy szar-
lotce poznają ciekawostki z życia 
i twórczości Chełmońskiego. – Spo-
tkanie będzie podsumowaniem dzia-
łań związanych z obchodami Roku 
Chełmońskiego, które odbywały 
się w Radogoszczy od 6 kwietnia br. 
Podsumujemy przeszłe wydarzenia: 

Wieczór rozrywki 
„Na proszonym u Józefa”

spacery, lekcje, wystawę sprzętów 
i strojów z epoki oraz cykl spotkań 
„Poza ramą”. Zaproszone osoby opo-
wiedzą o życiu i epoce malarza. Bę-
dzie słodki poczęstunek i muzyka 
z epoki artysty – zachęca Łukasz 
Nowacki z Willi Radogoszcz. Spotka-
nie rozpocznie się o godz. 18. (AD)

rEkLAMA
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REGION
1 listopada nie zrobimy zakupów 
w dużych sklepach i galeriach han-
dlowych. Dzień Wszystkich Świę-
tych jest ustawowo wolny od pracy, 
obowiązuje również zakaz handlu. 
Działać jednak mogą osiedlowe 
sklepiki, w których za ladami staną 
zatrudnieni na umowach zlecenie 

lub o dzieło. Zgodnie ze stanowi-
skiem Państwowej Inspekcji Pra-
cy zakazowi pracy w święta nie 
podlegają m.in. stacje benzynowe, 
funkcjonować mogą apteki, zakła-
dy opieki zdrowotnej, placówki ga-
stronomiczne, zakłady hotelarskie, 
jednostki gospodarki komunalnej, 

1 listopada w galeriach 
handlowych nie zrobisz zakupów

pomocy społecznej oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, zakłady 
świadczące usługi dla ludności. Na-
tomiast zakaz handlu będzie obo-
wiązywał w listopadzie nie tylko we 
Wszystkich Świętych. Duże sklepy 
nieczynne będą także 11 listopada, 
w Święto Niepodległości. (AD)

PRUSZKÓW
Z nadejściem mrozów 
i śniegu pruszkowskie 
fotanny będą wyłączone. 

Na razie widok działających 
fontann sprawia frajdę miesz-
kańcom Pruszkowa, ale, jak co 
roku, czeka je „zimowy sen”. 
Od kiedy? – Wszystko zależy 
od pogody. Póki trwa łagodna 
jesień, a w parkach i na skwe-
rach można wypoczywać, nie 
chcemy odbierać mieszkań-
com przyjemności z widoku 
działających instalacji – mó-
wi Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie. 
A co jeśli gwałtownie przyj-
dzie mróz i śnieg? Fontan-
ny mogą zostać wyłączone 
w każdej chwili. Jakubczak-
- Garczyńska: – Nie mamy 
ustalonej kolejności w ja-
kiej przestaną działać, choć 
prawdopodobnie jako pierw-
sza w „zimowy sen” zapadnie 
ta na Żwirowiskach.Wszystkie 
instalacje zostaną odpowied-
nio zabezpieczone.  (EL) 

„Zimowy sen” 
fontann

ANETA 
DZICH

REGION
Remont toru nr 1 na 
odcinku Warszawa 
Śródmieście WKD 
– Warszawa Zachodnia 
WKD doczekał się 
już swojej historii... 
Teraz okazuje się, że 
modernizacja będzie 
przeprowadzona 
w przyszłym roku.

W yłoniony w pierwszym 
przetargu wykonaw-
ca, Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Specjalistyczne-
go Transkol, miał remontować 
tor w minione wakacje, ale od-
stąpił od podpisania umowy. 
Powód? Decyzja Urzędu Trans-
portu Kolejowego, który cofnął 
przedsiębiorstwu część certyfi ka-
tu bezpieczeństwa. Drugi konkurs 
wygrała Trakcja PRKiI, miała się 
zająć remontem od 13 paździer-
nika. Nie zajęła. Co niespecjalnie 
zmartwiło pasażerów wukadki... 

Naprawa toru niczym tor przeszkód
W przyszłym roku kolejna przymiarka WKD do modernizacji toru nr 1. Czy się uda? 

składów pociągowych w obrę-
bie stacji kolejowej Pruszków, 
uniemożliwiającymi wjazd na 
linię kolejową nr 512 (linia ko-
lejowa Pruszków – Komorów). 

Czy dojdzie do nowego postę-
powania przetargowego? Nie bę-
dzie to konieczne. – Aktualnie 
obowiązująca umowa z wyko-
nawcą określa wykonanie kom-
pleksowej naprawy toru nr 1 na 
szlaku Warszawa Śródmieście 
WKD – Komorów z podziałem 
na dwa etapy. Pierwszy miał 
być przeprowadzony w roku 

bieżącym i obejmował odcinek 
pomiędzy stacją Warszawa Śród-
mieście WKD i przystankiem 
osobowym Warszawa Zachodnia 
WKD. Drugi etap planowany do 
realizacji w 2015 r., dotyczy od-
cinka od Warszawy Zachodniej 
WKD do Komorowa  – mówi Ku-
lesza. – W  tej  sytuacji obydwa 
etapy będą realizowane w ciągu 
2015 roku, natomiast szczegóło-
wy harmonogram podlega usta-
leniom – dodaje.  

Dlaczego Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej tak bardzo zależa-
ło na zrobieniu remontu jesz-
cze w tym roku i akurat wtedy, 
gdy dworzec kolejowy w Grodzi-
sku też jest w naprawie? Rzecz-
nik WKD tłumaczy, że spółka 
realizuje podjęte zobowiąza-
nia inwestycyjne, uzgodnione 
z właścicielami oraz instytu-
cjami udzielającymi wspar-
cia, a remont torowiska wraz 
z obiektami inżynieryjnymi na 
szlaku pomiędzy Warszawą i Ko-
morowem rozpoczęty w latach 
2009-2010 powinien być suk-
cesywnie kontynuowany. 

A dlaczego nie ruszono z re-
montem w październiku? Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej informu-
je: – Bezpośrednią przyczyną 
odwołania prac remontowych 
w zaplanowanym na miesią-
ce październik i listopad ter-
minie była odmowa przejęcia 
placu budowy przez wykonaw-
cę i rozpoczęcie robót zgodnie 
z założonym harmonogramem. 
Związane jest to z uwarunko-
waniami technicznymi utrud-
niającymi prowadzenie ruchu 

GRODZISK MAZOWIECKI
Tereny po byłej Fabryce 
Tarcz Ściernych 
znalazły przeznaczenie. 
Na części z nich 
powstaje zabudowa 
wielorodzinna. Będzie 
też Park Piłsudskiego.

Przypomnijmy, że dla tego 
obszaru obowiązuje miejski 
plan zagospodarowania prze-
strzennego, uchwalony przez 
radę miejską jeszcze w stycz-
niu 2013 r. A o jaką zabudo-
wę wielorodziną na terenie 
po byłej fabryce chodzi? Po-
wstaje tam projekt Osiedle 
Bałtycka, realizowany przez 
FIB Investment z Grodziska. 
– W pierwszym etapie stanie 
czteropiętrowy budynek z 60 
nowoczesnymi mieszkania-
mi o powierzchniach od 35 
do 85 mkw., z obszernymi 
balkonami – informuje Hu-
bert Murawski, manager fi r-
my. Obiekt ma być oddany 
do użytku w grudniu 2015 r., 
a kolejny budynek rok pózniej. 
O planach powstania Parku 
Piłsudskiego już pisaliśmy. 
Do tej inwestycji przymierza 
się grodziska gmina.  (AD) 

Będzie osiedle 

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

Dzień Seniora 
12 października, już po raz 8., odbyły się uroczystości Gminnego Dnia Seniora. Rolę gospodarza pełniły przewodniczące pięciu kół emerytów, 
rencistów i inwalidów, jakie działają w gminie Michałowice. Wójt Krzysztof Grabka, w imieniu prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odznaczył 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 7 par obchodzących złote gody. Uhonorował także najstarszego mieszkańca gminy, 105 latka, i parę, 
która w tym roku obchodziła 70. rocznicę ślubu.
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Jak podkreślił wójt Krzysztof Grab-
ka: najstarsze koło seniorów – komo-
rowskie ma już 46 lat, michało-

wickie 40 lat, a w Nowej Wsi 30 lat. Młod-
sze są koła w Opaczy-Kolonii oraz w Re-
gułach.  – Wasza praca jest bardzo 
potrzebna.  Dziękuję za całoroczny trud, 
za pracę na rzecz seniorów– przemawiał 
wójt, wręczając bukiety kwiatów prze-
wodniczącym kół emerytów, rencistów 
i inwalidów: Felicji Ćwilichowskiej – prze-
wodniczącej koła w Komorowie, Irenie 
Niewiadomskiej – koła w Nowej Wsi, An-
nie Taras – w Opaczy-Kolonii, Teresie 
Sładek – w Michałowicach  oraz wice-
przewodniczącej koła w Regułach - Bar-
barze Jaśkowiec (przewodnicząca Helena 
Jędras była nieobecna).  

 Najstarszy mieszkaniec gminy Ka-
zimierz Rolak, który mieszka w  Ko-
morowie,  w styczniu ukończył 105 lat.  
Przypomniał, że rok temu obiecał, iż weź-
mie udział w kolejnej uroczystości Dnia 
Seniora – i biorę! – powiedział zadowo-
lony do wójta Krzysztofa Grabki. Umówił 
się z wójtem za także za rok. Jak opowia-
da wnuczka Pana Kazimierza: – Jeszcze 
w wieku dziewięćdziesięciu paru lat dzia-
dek przycinał sąsiadom żywopłoty. Robił 
to perfekcyjnie.  – Na rowerze jeździł jesz-
cze w wieku 100 lat, ale przestał, kiedy 

przewrócił się. Przez lupę czyta gazety 
oraz książki historyczne, najchętniej o II 
wojnie. Lubi słuchać radia. Do telewizji 
zraził się. – Przepis na długowieczność? 
– zastanawia się córka pana Kazimierza. 
– Ciężko pracował. Być może tajemni-
ca tkwi w jedzeniu. Kiedyś jedzenie było 
zdrowe, to organizm uodpornił się.

Parami, które w tym roku świętowały 
50. rocznicę ślubu oraz otrzymały Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znane przez prezydenta RP są: Państwo 
Stanisława i Józef Bednarkowie z Mi-
chałowic, Państwo Zofi a i Henryk Jarzę-
bowscy z Pęcic, Państwo Jadwiga i Józef 
Kasianiukowie z Komorowa, Państwo Zo-
fi a i Zdzisław Kłobukowscy z Sokołowa, 
Państwo Jolanta i Andrzej Mączyńscy 
z Nowej Wsi, Państwo Jadwiga i Czesław 
Woźniakowie z Sokołowa oraz Maria i Jó-
zef Zychowie z Michałowic. Małżonkowie 
pytani o przepis na szczęśliwy związek 
odpowiadali, że nie ma gotowej recepty. 
Wszyscy byli zgodni, że przeżycie wielu 
szczęśliwych lat zawdzięczają nie tylko 
miłości, ale także wzajemnemu wspar-
ciu i poszanowaniu. 

70-lecie pożycia małżeńskiego – czyli 
kamienne gody obchodzili Janina i Cze-
sław Ciarkowie, mieszkańcy Opaczy Ma-
łej od urodzenia.  Ślub wzięli 24 września 

1944 r. Panna młoda nie miała ślubnej 
sukni. Przyglądali się dymom, które uno-
siły się nad płonącą Warszawą.

Wszyscy jubilaci otrzymali kwiaty 
i pamiątkowe dyplomy od wójta gminy 
Michałowice, Krzysztofa Grabki.  Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć gratulacji 
oraz życzeń zdrowia i wielu kolejnych 
wspólnych lat.

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy mieszkańców.  Seniorzy z Ko-
morowa rozśmieszali publiczność pre-

zentowanymi przez siebie skeczami. 
Spodobał się występ wokalny emerytów 
z Nowej Wsi. Bogaty repertuar zaprezen-
tował chór koła seniorów z Michałowic 
„Michałowiczanka”, pod kierunkiem 
Piotra Gwiazdeckiego oraz chór „Czer-
wone Korale” z Opaczy-Kolonii, pod 
„batutą” Renaty Włodarek. Jako ostat-
nia wystąpiła – na zakończenie impre-
zy – Stenia Widlicka z Reguł. 

 Swój taneczny kunszt zaprezento-
wali zawodowcy, reprezentanci Polski: 

Aleksandra Piszczek i Jarosław Biernat 
– zatańczyli tańce standardowe (tango, 
walc i fokstrota) oraz latynoamerykań-
skie (sambę, rumbę i cza-czę). Po wy-
stępie para udzieliła zebranym krótkiej 
lekcji tańca. Oczywiście okazało się, że 
w seniorach gminy tkwi ogromy poten-
cjał taneczny.

 Wieczorem na scenie wystąpił „Ter-
cet Egzotyczny”, który zaśpiewał wiele 
standardów. Izabela Skrybant-Dziewiąt-
kowska, wokalistka zespołu, wykona-
ła  m.in. Plaże Kalifornii, Playa Blanca, 
Miłość aż do dnia czy Pamelo żegnaj.  
W chórkach towarzyszyły jej dwie cór-
ki. Gorący występ był nagradzany bra-
wami i publiczność nie chciała artystów 
puścić ze sceny. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć tak-
że zabawy przy muzyce. Tańczono, jak 
to na dyskotece, w kółku, każdy osobno. 
Modne na parkietach pałacu okazały się 
przede wszystkim dyskotekowe, impro-
wizowane tańce. Ale nie tylko. Seniorzy 
tańczyli też w parach, począwszy od po-
loneza i tanga,  na sambie kończąc.  

W uroczystościach Gminnego Dnia Se-
niora, jako ofi cjalni goście, uczestniczyli 
również: radni, sołtysi, przewodniczący 
zarządów osiedli, księża oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych gminy. 

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

Dam pracę

 ► Fryzjerka Nadarzyn 
505 940 452 

 ► Lakiernik, pomocnik lakiernika 
samochodowego z dużym 
doświadczeniem Grodzisk Maz. 
501 779 099

 ► OPERATOR  - MECHANIK 
– ELEKTRONIK  MASZYNY PAKUJĄCE 
-  PRODUKCJA OPAKOWAŃ SYSTEM 
3 -ZMIANOWY, SOKOŁÓW K/JANEK 
BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

NZOZ Centrum Rehabilitacji 
Artkinezis poszukuje osoby 
do pracy na stanowisko sekretarki/
rejestratorki medycznej. 
Wymagania: doświadczenie 
na stanowisku sekretarki/
rejestratorki medycznej (min. 
1 rok), biegła znajomość obsługi 
komputera, mile widziana 
znajomość systemu KS-SOMED, 
komunikatywność, doskonała 
organizacja pracy, umiejętność 
analitycznego myślenia. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres 
rejestracja@artkinezis.pl

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239 

 ► PRACOWNIK PRODUKCYJNY ZE 
ZDOLNOŚCIAMI MANUALNYMI DO 
PAKOWALNI - AKTUALNA KSIĄŻECZKA 
SANEPIDOWSKA – SYSTEM 
3-ZMIANOWY – SOKOŁÓW 
K/JANEK – 501 204 866

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Uczeń, student(tka) (zaoczny) jako 
sprzedawca w Top Secret w Pruszkowie. 
CV + zdjęcie topsecretcv@onet.pl  

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media (gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

 ► Działki budowlane, 1300, 1169 mkw, 
Nowa Wieś/Granica, 601 333 138 

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

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 733 26 26 26 

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

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 II piętro 
60m2, Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 
22m2, sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z wc oraz 
prysznicem 4m2 oraz przedpokój 
4m2. Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

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

 ► Działka budowlana piękna Nowa Wieś, 
1007m2, idealna lokalizacja, tanio 
733 262 626 

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, Winda, 
spódz.–własnosc. Super  Okazja 
239  000.- 600 200 702 

 ► 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

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

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

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

Automoto – kupię

Auto – skup samochodów od 
1998 – 2013r. Gotówka. Uczciwie. 
694 547 204 

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

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam skuter Magnus 2008 r., 
przebieg 3500 km, 601 333 138 

Sprzedam

 ► Łóżeczko-kołyska z dokręcanymi 
kółkami. 3 poziomy. Szufl ada. 150 zł, 
507 804 137

 ► Nieużywane łóżko polowe. 
80 x 190 x 33 cm. 200 zł, 
507 804 137

 ► Parowar Philips HD 9110. 100 zł, 
507 804 137

 ► Posezonowa wyprzedaż
 cebul, największy wybór. 
Sklep ogrodniczy w Pruszkowie, 
ul. Pogodna 7 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca 
w rozmiarze 80- 98 (2-3 lata). 
Kombinezon, buty rozmiar
22-24 - jesienne i zimowe - fi rma 
Bartek, Ecco. Bluzki, spodnie 
ok. 100 sztuk - h&m, zara itp. 
Cena za wszystko 200 zł. 
500 891 490 Pruszków 

 ► Suknia ślubna w stylu greckim. Po 
praniu i poprawkach krawieckich. Rozm. 
38. 1500 zł do negocjacji. 507 804 137

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 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 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona 
roślin 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. Firma posiada 
certyfi kat " Lider Usług Roku 2014" 
TELEFON 604 191 773 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

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

POŻYCZKI NIEBANKOWE do 
2 000 zł. Minimum formalności, 
natychmiastowa wypłata, 
również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Piątek, 31 Października 2014

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

509 683 032

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

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

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► 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 

 ► Usługi remontowo-wykończeniowe, 
glazura od 45zł 509 856 198

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380zł, 508 357 334 

Różne

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