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Szlabany zatamują drogi?
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa przygotowuje 
się do budowy szlabanów 
na swoich przejazdach. 
Wielu kierowców ma 
jednak zastrzeżenia, ich 
zdaniem takie rozwiązania 
mogą zatamować ruch na 
drogach przecinających 
tory WKD.

Budowa szlabanów na 
przejazdach kolejowych 
znajdujących się w ciągu 

trasy Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej to nie „kaprys” przewoź-
nika. Decyzję o konieczności 
stworzenia takich zabezpieczeń 
podjął bowiem Urząd Tansportu WiĘceJ  2 

Kolejowego po przeprowadzo-
nych kontrolach na przeprawach. 
Efekt? WKD w najbliższych la-
tach musi zabezpieczyć aż 24 
przejazdy. Chodzi o ustawienie 
(w zależności od kategorii prze-
jazdu) szlabanów, półrogatek i sy-
gnalizacji świetlnej. 

Dla kierowców w naszym re-
gionie takie rozwiązania ozna-
czają prawdziwą rewolucję na 
drogach. Dlaczego? Dziś na prze-
prawach przez tory WKD nawet 
jeśli znajdują się zabezpieczenia, 
to najcześciej są... uszkodzone. 
Mimo to wypadków na prze-
jazdach nie jest zbyt wiele, choć 
oczywiście się zdarzają. 

WKD nie jest w stanie w jed-
nym roku zabezpieczyć zgodnie 
z wytycznymi wszystkich prze-
praw. W 2015 r. odpowiednie 
zabezpieczenia pojawią się na 

WKD przygotowuje się do zabezpieczania przejazdów w ciągu swojej trasy  WKD przygotowuje się do zabezpieczania przejazdów w ciągu swojej trasy  

Dodatek WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz czytaj  6-11

targi.pruszkow.pl

10 premierowych inwestycji! 56 wystawców!

Hala Znicz

21-22 marca w godz. 10.00-16.00

ośmiu przejazdach. – Urządze-
nia samoczynnej sygnalizacji zo-
staną zamontowane w Kaniach 
Helenowskich, Owczarni, Mi-
lanówku, Brzózkach, Kadach, 
Grodzisku Mazowieckim i na 
dwóch przejazdach w Otrębu-
sach. Dokumentacja projektowa 
już jest gotowa. Obecnie trwają 
uzgodnienia z zarządcami dróg 
i samorządami. Za kilka tygodni 
powinniśmy mieć już w pełni go-
towe dokumenty – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
– Koszt budowy wszystkich urzą-
dzeń na tych ośmiu przejazdach 
to ponad 7,5 mln zł. To oznacza, 
że średni koszt zabezpiecze-
nia jednej przeprawy to około
770 tys. zł – dodaje. 
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 W Regułach mają się pojawić półrogatki i samoczynna 
sygnalizacja
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PIASTÓW
Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4  
w Piastowie uzupełnili w niedzielę 
15 marca skład rady miejskiej. Ich re-
prezentantem będzie Piotr Wojtczak 
(Nasz Piastów – Wspólnota Samo-
rządowa). Uzyskał 87 głosów, a jego 
konkurenci, Krzysztof Smolaga (Po-
rozumienie dla Piastowa) i Dariusz 

Rozbicki (KWW Dariusza Rozbickie-
go) zdobyli odpowiednio 49 i 31 gło-
sów. Przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do rady miasta ko-
nieczne było z powodu rezygnacji 
Grzegorza Szuplewskiego (obecne-
go burmistrza) z mandatu miejskie-
go rajcy. Wybór Piotra Wojtczaka 

Piotr Wojtczak zdobył 
mandat miejskiego radnego

wzmocni większość komitetu Nasz 
Piastów – Wspólnota Samorządowa, 
który w 21-osobowej radzie ma (wraz 
ze zwycięzcą niedzielnych wyborów) 
12 reprezentantów. Nowy radny zo-
stanie zaprzysiężony prawdopodob-
nie na najbliższej sesji rady miasta, 
zaplanowanej na 24 marca. (EL)

Reklama

Reklama

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
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

Elektroniczna 
dokumentacja 
CDK
PRUSZKÓW
Na stronie 
internetowej 
urzędu miejskiego 
w Pruszkowie 
udostępniona została 
elektroniczna 
wersja dokumentacji 
dotyczącej budowy 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego.

Udostępnienie dokumentów 
w wersji cyfrowej władze mia-
sta zapowiedziały w zeszłym 
tygodniu. – W sprawie CDK 
nie mamy nic do ukrycia. Do-
kumenty dotyczące tej waż-
nej dla mieszkańców i miasta 
inwestycji zostaną zamiesz-
czone na naszej stronie in-
ternetowej. Będą dostępne 
i każdy, kto będzie miał na to 
ochotę, będzie mógł się z nimi 
zapoznać – mówił wówczas 
Andrzej Królikowski, wice-
prezydent Pruszkowa.

Teraz całość jest już do-
stępna w sieci. Królikowski:  
– Skanowanie trwało kilka 
dni. Ponad 3800 stron do-
kumentacji, w tym projekt 
techniczny i szczegóły po-
stępowania przetargowego, 
są zamieszczone na stronie 
internetowej miasta. 

Decyzja władz Pruszko-
wa ma związek z publikacją 
jednego z ogólnopolskich 
dzienników, w której je-
den z mieszkańców miasta 
skarżył się na utrudnienia 
w dostępnie do informacji  
publicznej. – Ten materiał był 
nierzetelny, nikt nie zwró-
cił się do nas o wyjaśnienia. 
A mieszkaniec, który złożył 
wniosek o udostępnienie in-
formacji dotyczących budo-
wy CDK chciał otrzymać 
papierowe, uwierzytelnio-
ne kopie tych dokumentów. 
W takich przypadkach obo-
wiązuje nas taryfa i cennik  
– wyjaśnia Królikowski.  (EL)

Na A2 bramek (na razie) nie będzie
REGION 
Mamy dobrą wiadomość 
dla tych mieszkańców 
naszego regionu,  
którzy do stolicy 
dojeżdżają autostradą  
A2: jeszcze przez 
najbliższe trzy lata  
nie będą pobierane  
opłaty za przejazd.

Miejsce na bramki za węzłem 
Pruszków powstało nie bez ko-
zery. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że pobór opłat za przejazd 
nie ruszył od 2012 r., czyli od 
czasu otwarcia autostrady A2 
na odcinku od Warszawy do Ło-
dzi. Jeździć bezpłatnie będzie-
my jeszcze do 2018 r. Powód? 
Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju planuje zmienić sys-
tem płatności i ujednolicić go 
dla wszystkich aut.

W listopadzie 2018 r. zakoń-
czy się umowa na system via-
TOLL, z którego korzystają 
kierujący m.in. samochodami 
ciężarowymi i autokarami. Jak 
zapowiada Minister Infrastruk-
tury i Rozwoju Maria Wasiak, 
do tego czasu wdrożony będzie 

system poboru opłat dla wszyst-
kich pojazdów. Wcześniej bram-
ki na nie powstaną na pewno. 
– Właściwie nie mamy żadnego 
powodu, dla którego teraz mie-
libyśmy planować pobór opłat 
dla samochodów osobowych, 
zanim wprowadzimy interope-
racyjny system z prawdziwego 
zdarzenia – mówi minister Wa-
siak. Niewykluczone, że za kilka 
lat tradycyjne bramki odejdą do 
lamusa, a opłaty za przejazd au-
tostradą dokonamy za pomocą 
telefonu komórkowego.

Przed zmianami systemu 
poboru opłat konieczna jest 
jeszcze zmiana obowiązujące-
go prawa, m.in. sformułowa-
nie wymagań technicznych co  
do przetargów.  (KS)

„Wąskie gardło” w Alejach
wciąż czeka na poszerzenie
PRUSZKÓW
Wyczekiwane 
poszerzenie  
Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie znów  
łapie opóźnienie. Nowy 
termin rozpoczęcia  
prac to 2016 rok. Jednak 
i on nie jest pewny.

Kierowcy tracą powoli cierpli-
wość i nadzieję na to, że „wąskie 
gardło” w Al. Jerozolimskich znik-
nie w najbliższym czasie. Wy-
czekiwana od lat inwestycja jest 
przesuwana. – Pracom projek-
towym prowadzonym od 2008 r.  
w związku z planowaną rozbu-
dową drogi wojewódzkiej nr 719 
relacji Warszawa – Pruszków  
– Żyrardów – Kamion, na odcin-
ku od ulicy Partyzantów do ulicy 
Bohaterów Warszawy na terenie 
miasta Pruszkowa towarzyszą 
liczne trudności, a sama inwesty-
cja wzbudza liczne kontrowersje 
– tłumaczy Leszek Ruszczyk,  
wicemarszałek Mazowsza.

W 2012 r. wojewoda wydał 
nawet zezwolenie na realizację 
inwestycji (ZRID), ale po od-
wołaniach mieszkanców decy-
zję trzeba było uchylić. Od tamtej 
pory wydane zostały jeszcze dwie 
decyzje ZRID, ale znów pojawi-
ły się odwołania. Sprawa wciąż 
jest w ministerstwie, nie wiado-
mo kiedy i jak zostanie rozstrzy-
gnięta. Marszałek Mazowsza 
(zarządca drogi) rozkłada więc 
ręce i tłumaczy, że musi czekać.

Warto tu wspomnieć, że na 
ZRID oczekują nie tylko drogowcy. 
W pierwszej kolejności Miejskie 
Przedsiebiorstwo Wodociagów 
i Kanalizacji musi zmodernizować 
magistralę wodociągową. Dopie-
ro po zakończeniu tych prac droga 
będzie mogła zostać przebudowa-
na. Jednak i tu pojawia się „ale”.  
– Przy założeniu, że ostatnia decy- 
zja ZRID zostanie utrzymana  
w mocy, a w budżecie wojewódz- 
twa mazowieckiego uda się zabez- 
pieczyć niezbędne środki finan-
sowe na realizację rozbudowy 
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To nie koniec. W następnych la-
tach Warszawska Kolej Dojaz-
dowa zamierza systematycznie 
modernizować kolejne prze-
jazdy. Jeśli tego nie zrobi, to 
w przypadku kontroli UTK bę-
dzie musiała płacić kary pienięż-
ne. Przewoźnik za wszelką cenę 
chce tego uniknąć. – Prowadzili-
śmy z UTK rozmowy. Mimo na-
szych wyjaśnień decyzja się nie 
zmieniła. Pod rygorem natych-
miastowej wykonalności musi-
my się zająć zabezpieczeniami 
przejazdów – twierdzi Krzysztof 
Kulesza. Przewoźnik wnioskował 
bowiem o zmniejszenie katego-
rii na poszczegółnych przejaz-
dach, dzięki czemu inwestycja 
nie byłaby tak kosztowna, a tak-
że w mniejszym stopniu skom-
plikowała kierowcom przeprawę  
na drugą stronę torowiska. 

Tymczasem ilość samocho-
dów przejeżdżających przez 
tory WKD w niektórych miej-
scach jest bardzo duża. Chodzi 
m.in. o przeprawy w Regułach, 
Opaczy, Granicy, Komorowie. 
Ustawienie szlabanów i zamy-
kanie przejazdów w tych miej-
scach, zwłaszcza w godzinach 
szczytu, będzie się wiązało z two-
rzeniem ogromnych zatorów na 
drogach. Zwłaszcza, ze już dziś do 
przejazdu przez tory ustawiają 
się sznury aut. W samych tylko 
Regułach w godzinach szczytu, 
„samochodowa kolejka” sięga 
do stacji benzynowej, a z drugiej  
strony – do Al. Jerozolimskich. 

Zgodnie z nadaną kategorią 
w najblizszych latach w Regu-
łach mają się pojawić półrogat-
ki i samoczynna sygnalizacja. 
Jeśli szlabany będą się opusz-
czać na minimum dwie minu-
ty przed przejazdem pociągu to 
kierowcy staną w korku nawet 

Dokończenie ze str. 1

ok. 15 mln zł. – Każdorazowo 
musimy uzględnić specyfikę po-
szczególnych lokalizacji – pod-
kreśla rzecznik przewoźnika. 

Część gmin przez, które prze-
biega trasa WKD „kręci no-
sem” na budowę zabezpieczeń 
na przejazdach. Choć takie są 
wymagania UTK, to z drugiej 
strony drogowa infrastruktura 
nie jest na to przygotowana. Za-
mknięte szlabany to zatory na 
drogach, korki i zdenerwowa-
ni kierowcy. Dziś gminni wło-
darze zastanawiają się czy jest 
jakaś możliwość obejścia naka-
zu UTK i „złagodzenia” decyzji, 
czyli zmniejszenie kategorii na 
poszczególnych przeprawach. 
Sam przewoźnik wskazuje ścież-
kę jaką mogą pójść gminy. Ku-
lesza: – My nie możemy ot tak 
obniżyć kategorii przepraw. Jed-
nak wszystkie projekty konsulto-
wać będziemy z zarządcami dróg 
i włodarzami gmin. Jeśli pojawią 
się jakieś problemy sprawę bę-
dzie można przekazać do woje-
wody. Ten z uwagi na fakt, że nie 
jest władny do obniżania katego-
rii przejazdów sprawę przekie-
ruje do Ministerstwa Rozwoju 
i Infrastruktury. To od mini-
sterstwa będziemy mogli uzy-
skać ewentualne odstępstwa. 

6-8 minut. Dlaczego? Ponieważ 
na tej wysokości wiele pociągów 
się mija. Podobna sytuacja ma 
miejsce na innych przeprawach. 
Dziś nie wiadomo jeszcze, kiedy 
przejazd w Regułach zostanie 
zmodernizowany. – W 2015 r. 
ogłosimy przetargi na wykona-
nie dokumentacji projektowej 

Nowy termin 
rozpoczęcia prac  
to 2016 rok. Jednak  
i on nie jest pewny
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wymienionego odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 719, to prace budow-
lane będą mogły być rozpoczęte 
w 2016 r. – twierdzi wicemarsza-
łek Ruszczyk.

Jak sprawę komentują prusz-
kowscy włodarze? – Przewidy-
waliśmy, że marszałek będzie się 
uchylał od zrealizowania inwesty-
cji. Dla nas działania wykonywane 
przez władze Mazowsza są tylko 
pozorowane – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

A co peturbacje związane z „wą-
skim gardłem” oznaczają dla kie-
rowców? Oczywiście korki...  (AS)
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Piątek, 20 Marca 2015

Szlabany zatamują drogi?
Warszawska Kolej Dojazdowa przygotowuje się 
do zabezpieczania przejazdów w ciągu swojej trasy  

oraz przebududowy przejaz-
dów w Granicy i w okolicy przy-
stanku osobowego Grodzisk 
Mazowiecki Jordanowice – tłu-
maczy Kulesza. – Tam zakres 
prac do wykonania jest dużo 
większy – dodaje. 

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa szacuje, że oprócz wspomnia-
nych już wcześniej 7,5 mln zł na 
budowę zabezpieczeń na ko-
lejnych 16 przeprawach wyda  

Ilość samochodów 
przejeżdżających 
przez tory WKD 
w niektórych 
miejscach jest 
bardzo duża
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Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4
telefon:
22 73 57 700, -01

godziny otwarcia:
pn.–sb. 8.00–21.00; nd. 9.00–20.00 Dla zaradnych

1149,–
Kosiarka spalinowa  
z napędem

poj. silnika 135 cm3, moc 5 KM,  
elektryczny starter - kluczyk,  
poj. kosza 60 l
440668

LEKKIE – 2,7 KG

Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4

299,–
Kosa spalinowa

poj. silnika 42,7 cm3,  
szer. robocza  
25,5/40 cm
415174

369,–
Glebogryzarka

maks. moc 1400 W, 
szer. robocza 45 cm  
433743

Glebogryzarka spalinowa B&S 500
poj. silnika 158 cm3, szer. robocza 36 cm, 
gł. robocza 25 cm, stalowy korpus, 
silnik 4-suwowy B&S
442759

959,–
Nożyce elektryczne

moc 500 W, dł. prowadnicy 62 cm
413686

119,–
Rozdrabniacz  

elektryczny

moc 2600 W,  
wałek  

rozdrabniający  
433740

549,–959
Nożyce elektryczneNożyce elektryczne

119,– 549,–

Oferta ważna od 18.03 do 31.03.2015 r.  
lub do wyczerpania zapasów.

Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4
telefon:
22 73 57 700, -01

godziny otwarcia:
pn.–sb. 8.00–21.00; nd. 9.00–20.00 Dla zaradnych

Oferta ważna od 18.03 do 31.03.2015 r.  
lub do wyczerpania zapasów.

10,99
Miotłograbie 
regulowane, z blokadą 
215996

99,99
Kompostownik  
380 l
czarny, wymiary:  
71,9 x 71,9 x 82,6 cm
442820

9,99
Ziemia  
do iglaków  
50 l  
cena jedn.  
0,20 zł/kg
384620

9,99
Ziemia uniwersalna  
50 l  
cena jedn. 0,20 zł/kg
384622

Nawóz  
do trawników 
zachwaszczonych  
5 kg

 
cena jedn. 8 zł/kg  
341448 

39,99
Wapno  

do bielenia  
drzew 2 kg  

cena jedn.  
3,50 zł/kg

453740

6,99

Szpadel ogrodniczy

hartowany, trzon drewniany,  
uchwyt T
276976

12,89

Szpadel prosty  
z metalowym 
trzonkiem
427078

31,99

Szpadel  
spiczasty
z metalowym  
trzonkiem
427079

31,99

Pojemnik  
na kółkach  
na odpady 
poj. 120 l,  
odporny na UV,  
niskie temperatury,  
nagrzewanie  
i chemikalia,  
kolor: zielony
356944

119,–

Piątek, 20 Marca 2015
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niezamówionych nie zwracamy. 
Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Prace związane z powstaniem pla-
cu zabaw i miejsc do rekreacji przy 
ul. Żółwińskiej w Owczarni (gm. 
Brwinów) zakończyły się pod koniec 
listopada ubiegłego roku, ale dopie-
ro teraz pogoda pozwoliła w pełni 
z nich korzystać. Na najmłodszych 
czekają m.in. karuzela, huśtawka 

i dwa domki połączone mostkiem 
ze zjeżdżalnią. Dla nieco starszych 
dzieci przygotowano „małpi gaj” 
z drabinkami i linami. Młodzież i do-
rośli mogą korzystać z urządzeń fi t-
ness. – Dosadzimy jeszcze trochę 
zieleni, która wraz z wysianą trawą 
uczyni z tego miejsca uroczy zielony 

Plac zabaw do dyspozycji 
nie tylko najmłodszych

zakątek na pewno chętnie odwie-
dzany nie tylko przez mieszkańców 
Owczarni i Żółwina – mówi Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. 
Koszt całej inwestycji to ponad 
460 tys. zł. Na jej realizację gmina 
uzyskała dofi nansowanie ze środ-
ków unijnych (ponad 129 tys. zł). (EL)

OWCZARNIA

Szlak chopinowski przejdzie przez Milanówek
MILANÓWEK
Milanówek chce 
dołączyć do grona 
partnerów Mazowieckiej 
Regionalnej 
Organizacji 
Turystycznej. 
Dzięki tej współpracy 
znajdzie się na 
tworzonym właśnie 
szlaku chopinowskim.

Miasto ma być uczestnikiem 
projektu „Szlaki turystyczne 
dziedzictwa kulturalnego Ma-
zowsza”, w ramach którego po-
wstaną trzy szlaki turystyczne. 
Pierwszy zaprezentuje Bitwę 
Warszawską 1920, drugi za-
prowadzi do Zamków Książąt 
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Mazowieckich, natomiast trze-
ci będzie prowadził Śladami 
Chopina. Milanówek ma być 
jednym z punktów na tym 
ostatnim szlaku.

Dziś nie wiadomo jeszcze 
jak będzie przebiegała trasa 
szlaku chopinowskiego. Znany 
jest jedynie jego wstępny zarys. 

Trasa poprowadzi z War-
szawy do Żelazowej Woli, gdzie 
urodził się znany kompozytor 
i dalej powiedzie do Brocho-
wa. Tam ochrzczono małe-
go Fryderyka.

Skąd pomysł, by i Milanó-
wek znalazł się na szlaku opo-
wiadającym o życiu i twórczo-
ści wielkiego kompozytora? 
W mieście przez lata miesz-
kali wybitni chopiniści, którzy 
w trudnych czasach okupacji 
mimo zakazów organizowali 
koncerty w milanowskich wil-
lach. Istotny jest też fakt, że od 
9 września 1944 roku do 17 paź-
dziernika 1945 r. w Milanówku 
przechowywano urnę z sercem
 Fryderyka Chopina.  (AS)
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PRUSZKÓW 
Imprezy masowe 
organizowane 
w Pruszkowie przyciągają 
nie tylko zamieszkałych 
w tym mieście, ale także 
rzesze osób z okolicznych 
miejscowości. Podobnie 
będzie zapewne i w tym 
roku. Udało się nam 
ustalić, kto wystąpi m.in. 
na Dniach Pruszkowa.

P rzez lata większość prusz-
kowskich imprez miej-
skich była organizowana 

na terenie kompleksu sportowego 
Znicz. Wielu mieszkańców uwa-
ża, że były to najlepsze koncerty, 
jakie odbywały się w naszej oko-
licy. I trudno się dziwić, bowiem 
spektrum wykonawców było bar-
dzo bogate. Tylko w 2000 roku 
na podczas imprez (Dni Prusz-
kowa i Żegnaj, lato...) mogliśmy 
obejrzeć – a przede wszystkim 
posłuchać – takie zespoły jak 
np. De Mono, Brathanki, Dżem, 
T.Love, Ich Troje.

Gdyby podsumować to w cia-
gu ostatnich 15 lat w Pruszkowie 
wystąpiło wielu znanych arty-
stów i zespołow. Oprócz wymie-
nionych wyżej grup, na licznych 
imprezach pojawili się: Myslo-
vitz, Kayah, Łzy, Wilki, Ryszard 
Rynkowski, Małgorzata Ostrow-
ska, Maryla Rodowicz, Forma-
cja Nieżywych Schabuff , Shakin 
Dudi, Budka Sufl era, Bajm, TSA, 
Violetta Villas, Kombii, IRA, 
Kult, Krzysztof Krawczyk, Boys, 
Agnieszka Chylińska. A to tylko 
niektórzy z długiej listy. Mogliśmy 
też przecież podziwiać Urszulę 

Pruszków na koncertowo
Kalendarz imprez plenerowych w mieście zostanie otwarty 30 maja

Dudziak, zespół Piersi czy legen-
darny London Gospel Choir.

Teraz udało nam się dotrzeć 
do listy artystów i zespołow, któ-
rzy w tym roku będą umilać czas 
mieszkańcom podczas imprez 
miejskich. Kalendarz „pleneró-
wek” zostanie otwarty 30 maja. 
Dni Pruszkowa podobnie, jak w la-
tach ubiegłych, będą organizowane 
w Parku Kościuszki. Kto znajdzie 
się wśród gwiazd wieczoru? Arty-
ści z MOK-u, Anna Żebrowska, 

rockowych z naszego „podwór-
ka”, zobaczymy również Tides 
From Nebula.

Dzień później – 21 czerwca 
– w Parku Potulickich odbędzie 
się rodzinna impreza, czyli Wian-
ki. O oprawę muzyczną zadbają 
natomiast lokalne zespoły.

Dla miłośników nieco spokoj-
niejszych brzmień przygotowa-
no Koncert do północy. 4 lipca 
w Parku Kościuszki wystapią: Big 
Band UMFC, Soyka Kolektyw 
oraz obchodzacy 25-lecie dzia-
łalności zespół Raz Dwa Trzy.

Kalendarz koncertów pod 
chmurką zamknie „Żegnaj, la-
to...”. Imprezę zaplanowano na 
6 września, standardowo już 
w Parku Mazowsze. Na scenie 
w pobliżu glinianek Hosera zo-
baczymy artystów z pruszkow-
skiego MOK-u, Orkiestrę Dętą, 
Czerwony Tulipan oraz Andrze-
ja i Maję Sikorowskich.

To nie koniec. W tym roku po-
jawi się jeszcze jedna impreza. 
– W nowym parku Żwirowisko 
na 7 czerwca zaplanowalismy 
bardzo rodzinną imprezę. Na 
scenie swoje talenty bedą pre-
zentować przedszkolaki i dzie-
ci z pruszkowskich szkół – mówi 
Witold Konieczny z Biura Pro-
mocji Miasta. 

Kalendarz imprez plenerowych w mieście zostanie otwarty 30 maja

BBBand oraz Pudelsi. Ale to nie 
koniec, bo dni miasta będą trwać 
przez cały weekend. W niedzielę 
na scenie Pałacyku „Sokoła” zo-
baczymy ZLT Pruszkowiacy, ze-
spół Pangea, The Real Gone Tones 
oraz Teatr Brodway.

20 czerca w Pruszkowie posłu-
chamy ciężkich brzmień. A to za 
sprawą Rock Pikniku, który orga-
nizowany jest przez Miejski Ośro-
dek Kultury. Oprócz zespołów 

W Parku Kościuszki 
wystąpią m.in. 
Anna Żebrowska, 
BBBand, Pudelsi

Blok przy Trąbalskiego będzie docieplony
PRUSZKÓW
TBS „Zieleń Miejska” 
przeprowadzi 
termomodernizację 
kolejnego budynku. Tym 
razem wyremontowany 
będzie blok przy ulicy 
Trąbalskiego 7.

Póki co, ten budynek nie prezentu-
je się zbyt estetycznie, ale zmieni 
się to niebawem. Blok otrzyma 
nowy wizerunek dzięki planowa-
nej na okres wiosenno-letni ter-
momodernizacji. Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska” szuka wykonawcy 
prac, które powinny wystartować 
w kwietniu.

Wcześniej przeprowadzono 
audyt energetyczny, teraz, zgod-
nie z jego wskazaniami, zostanie 
wykonany remont. TBS „Zieleń 
Miejska” planuje przeprowadzić 
prace, który zasięgiem obejmą ca-
ły blok – od piwnicy po strych. 
Najniższe partie budynku, funda-
menty, będą zaizolowane przed 
wilgocią i docieplone płytami sty-
ropianowymi. Zewnętrzną część 

bloku pokryją styropian i nowe 
tynki. Na poddaszu wyłożona 
zostanie wełna mineralna. In-
stalacja centralnego ogrzewania 
będzie przepłukana i wyregulo-
wana, zamontowane zostaną no-
we zawory regulacyjne.

Cieszyć oko mieszkańców 
będzie odmienione wejście do 
klatki schodowej – wyremonto-
wany będzie m.in. podest wej-
ściowy. Modernizacja czeka też 
balkony. Całość prac powinna 
dobiec fi nału w czasie tegorocz-
nych wakacji.  (KS)

Piątek, 20 Marca 2015
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EWELINA 
LATOSEK

MICHAŁOWICE
Wracamy do sporu 
o 5-latki w Michałowicach. 
Władze gminy ustąpiły 
wobec części postulatów 
rodziców. W trybie pilnym 
ma zostać rozbudowane 
gminne przedszkole 
przy ul. Szkolnej.
 

Przypomnijmy: rodzice 
obecnych czterolatków 
z gminnego przedszko-

la w Michałowicach sprzeciwi-
li się pomysłowi umieszczenia 
od września (gdy osiagną wiek 
5 lat) swoich pociech  w punk-
tach przedszkolnych w Zespo-
le Szkół. Argumentowali, że boją 
się o bezpieczeństwo dzieci, które 
będą przebywać w jednym budyn-
ku z dużo starszymi uczniami, że 
szkoła nie jest odpowiednio przy-
stosowana, a przedszkolaków nie 
powinno przenosić się z otocze-
nia, które już znają i lubią. 

Władze gminy obiecywały, że 
punkty przedszkolne będą moż-
liwie najbardziej przypominały 
zwyczajne przedszkole, ale pod-
kreślały, że nie mają innego wyj-
ścia, niż przenieść wrześniowe 
5-latki do szkoły. Powodem był 
spodziewany napływ wniosków 
rodziców dzieci 4-letnich. W tym 
roku po raz pierwszy gmina ma 
obowiązek zapewnić miejsce dla 
wszystkich czterolatków, których 
rodzice wyrażą chęć posłania 
dziecka do przedszkola.  

Pod wpływem nacisku ro-
dziców władze gminy zmieni-
ły jednak zdanie. – Rada gminy 
podjęła decyzję o przyspieszo-
nej rozbudowie przedszkola 

w trybie modułowym – poinfor-
mował 18 marca, podczas spotka-
nia z rodzicami przedszkolaków, 
wójt Krzysztof Grabka. Chodzi 
o uchwałę zmieniającą budżet 
gminy na 2015 r. Na rozbudowę 
placówki zarezerwowano kwotę 
1 mln 750 tys. zł. Obiekt ma być 
gotowy do września, aby od no-
wego roku szkolnego mogły już 
w nim przebywać dzieci. – W pią-
tek (20 marca – przy red.) lub naj-
później w poniedziałek ogłosimy 
w tej sprawie przetarg – zapew-
nił wójt. Czterolatki z gmin-
nego przedszkola mają więc 
pozostać w tej samej placów-
ce, o ile rodzice sami nie zade-
cydują o ich przeniesieniu.

A co jeśli w trakcie realizacji 
inwestycji pojawią się kłopoty? 
– Na najbliższą sesję rady gmi-
ny przygotujemy uchwałę, któ-
ra pozwoli nam ogłosić konkurs 
dla placówek niepublicznych, je-
śli coś miałoby pójść nie tak z re-
alizacją rozbudowy przedszkola 
– poinformowała podczas tego 
samego spotkania Ewa Wierz-
gała, która w gminie odpowiada 
za oświatę. Ze strony wójta pa-
dła także deklaracja o powstaniu 
strony internetowej, na której bę-
dzie można śledzić postępy w re-
alizacji inwestycji.

Pow stanie modułoweg o 
przedszkola to rozwiązanie bie-
żących problemów, rodzice do-
pytywali jednak, czy władze mają 
zamiar opracować długofalowy 
plan dla oświaty w gminie, aby 
podobne problemy nie pojawia-
ły się w przyszłości. – Staramy 
się o przejęcie działki w Regu-
łach od Agencji Nieruchomości 
Rolnych, chcielibyśmy przejąć ją 
do końca tego roku. Na tym te-
renie mogłaby powstać szkoła 

i przedszkole. Jednak wciąż nie 
mamy stosownej decyzji Agen-
cji – mówił wójt Grabka. 

Jak ustalił jeden z obecnych 
na spotkaniu rodziców, gmina 
w sierpniu zeszłego roku zwró-
ciła się w tej sprawie do ANR, 
jednak od tamtego czasu władze 

Michałowic nie uzupełniły bra-
ków w dokumentacji, o co Agencja 
poprosiła. Co na to wójt Grabka? 
– Wyjaśnimy tę sprawę w urzę-
dzie i w Agencji. W tym czasie 
prowadziliśmy rozmowy także 
o przejęciu innej działki, na której 
mogłoby powstać przedszkole. 

Reklama
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Przedszkole zostanie rozbudowane

Kładka dla rowerów 
jeszcze w tym roku
MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
kontynuuje budowę ciągu 
pieszo-rowerowego 
między Pęcicami i Regułami.
Jest szansa, że w tym 
roku powstanie kładka 
nad rzeką Raszynką.

W 2014 r. wzdłuż al. Powstań-
ców Warszawy w Pęcicach po-
wstał ciąg pieszo-rowerowy. To 
duże udogodnienie, bowiem wcze-
śniej zarówno piesi jak i miłośni-
cy jednośladów musieli korzystać 
z wydeptanej ścieżki. Wystarczył 
lekki deszcz, by przejście lub prze-
jazd graniczyły z cudem. 

Fragment ciągu wybudowano, 
ale brakuje ważnego elementu. 
Chodzi o kładkę nad rzeką Ra-
szynką. I tu dobra wiadomość dla 
pieszych i rowerzystów. Gmina 
Michałowice ogłosiła przetarg na 
wykonanie tej ważnej przeprawy.

Kiedy zatem poznamy wyko-
nawcę prac? Prawdopodobnie już 
w kwietniu. Same roboty powin-
ny ruszyć na przełomie kwietnia 
i maja. Budowa kładki nad rzeką 
Raszynką ma się zakończyć w cią-
gu sześciu miesięcy od podpisa-
nia umowy. Jeśli inwestycja nie 
złapie opóźnień to jest szansa, że 
będzie gotowa w październiku.

Gmina Michałowice na bu-
dowę kładki chce przeznaczyć 
100 tys. zł. Jednak dopiero po 
rozstrzygnięciu przetargu dowie-
my się jaką rzeczywistą kwotę po-
chłonie inwestycja.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI
Znana gitarzystka Jennifer Bat-
ten, która pr zez 10 lat współpra-
cowała z Michaelem Jacksonem 
wystąpi w grodziskim Centrum 
Kultury. Artystka grała też z ta-
kimi gwiazdami jak Jeff Beck, 
Carmine Appice, Slash, Carl 
Anderson i Michael Sembello. 

Batten została wybrana przez 
czytelników słynnego magazynu 
Guitar Player najlepszą gitarzyst-
ką świata. Jej koncerty to mul-
timedialne widowisko z muzyką 
z pogranicza rocka, jazzu, fusion, 
world music. Druga część koncer-
tu z zespołem w składzie: Jacek 

Idź na koncert gitarzystki 
Jennifer Batten. Warto

Prokopowicz – instrument klawi-
szowy; Łukasz Gorczyca – gitara 
basowa; Tomek Dominik – perkusja. 
Bilety w cenie: 50 zł – przedsprze-
daż i 60 zł w dniu koncertu. 
Start imprezy: 8 kwietnia, godz. 19. 
Miejsce: sala widowiskowa Centrum 
Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. (TK)

Piątek, 20 Marca 2015
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Już w ten weekend WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz. Zapoznamy się z premierowymi ofertami
IMPREZA
Rozważasz zakup 
domu, mieszkania 
lub działki? Szukasz 
inspiracji i materiałów 
do wykończenia swojej 
nieruchomości? Chcesz 
uzyskać poradę w zakresie 
doradztwa prawnego 
lub kredytowego?   
Zamierzasz poznać nowe 
inwestycje? Przyjdź na 
7. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się  już  
w ten weekend (21 i 22  
marca) w Pruszkowie. 
Wstęp bezpłatny.

W PR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz to 
pierwsza regionalna 

giełda nieruchomości na Mazow-
szu. Podczas obecnej, siódmej 
edycji swoją ofertę zaprezentu-
je kilkudziesięciu wystawców: 
deweloperzy, samorządy, banki, 

Targi pełne atrakcyjnych ofert
doradcy finansowi, pośredncy 
w obrocie nieruchomościami 
oraz firmy z branż związanych 
z aranżacją wnętrz.

Na targach zobaczyć moż-
na będzie zarówno inwestycje 
z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego. Większość wystawców 
przygotuje promocyjne ofer-
ty, obowiązujące tylko w czasie 
imprezy. Goście będą mogli za-
poznać się także z bogatą gamą 
usług dodatkowych, m.in. wypo-
sażenia i aranżacji wnętrz oraz 
doradztwa finansowego. W spe-
cjalnej strefie znajdą się również 
stoiska samorządowe.

Pojawią sie nowi wystawcy pre-
zentujący swoje inwestycje. Dewe-
loperzy: Agri – Rol S.A – Osiedle 
Książenice, Armexim Bis – Miły 
Dom, JW. Construction – Villa 
Campina, Moderndom – Bisku-
picka 6 w Brwinowie, Milanbud 
– Osiedle Ptasi Raj, SHU Mszczo-
nów - Osiedle Żabia Wola. Zapo-
znamy sie także z inwestycjami 

Origami House – Pruszków, Osie-
dle Godebskiego – Piastów oraz 
Westmark Ventana w Walendo-
wie. W zakresie wystroju wnętrz 
swoje oferty przedstawią tak-
że nowe na targach firmy: Argo 
AG – Salon Łazienek I Floor 4U  
– wykładziny, panele podłogowe.

Dla gości imprezy przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. Targo-
wy Klub Malucha prowadzony 
przez brwinowskie przedszko-
le „Tuptuś” i Kawiarnia Targowa 
przygotowana przez Restaurację 

Kamienica. Podczas imprezy bę-
dzie można skorzystać z bez-
płatnej tablicy ogłoszeń. Goście 
otrzymają mapę inwestycji miesz-
kaniowych warszawskiego pa-
sma zachodniego. Nie zabraknie 

21 i 22 marca 2015 r. w godz. 10.00-16.00
Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Wstęp wolny,  www.targi.pruszkow.pl

stoiska z bezpłatnymi poradami 
kredytowymi i prawnymi oraz 
centrum informacji o progra-
mie„Mieszkanie dla Młodych”.

Targi są imprezą ogólnodos- 
tępną – wstęp jest wolny. Odby-
wają się pod honorowym patro- 
natem Prezydenta Miasta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego.

Sponsorem targów jest Agro-
man. Partnerem targów jest 
Home Profit i Open Finance.  
Patronat medialny objęły: Metro,  
G a z et a  W P R ,  W P R 24 . p l , 
tabelaofert.pl, nieruchomosci 
.biz, KRN.pl, szybko.pl, GTV,  
TEL-KAB, nadarzyn.tv obiektyw. 
info, apartamenty.pl oraz Radio  
Bogoria.  (Red) 

Ogłoś się 
za darmo! 
OFERTA
Redakcja Gazety WPR 
i portalu WPR.24 
podczas tej edycji 
Targów też będzie  
miała stoisko. 

Nasi dziennikarze będą cze-
kali na Czytelników, a zgłosić 
można każdy temat. Ale to nie 
wszystko. Odwiedzając stoisko 
WPR będzie można bezpłatnie 
zamówić ogłoszenie w Gazecie 
WPR. Jeśli więc np. wykonu-
jesz konkretne roboty budow-
lane, remontujesz mieszkania 
czy organizujesz przeprowadz-
ki, to ogłoszenie jest w sam raz 
dla Ciebie. Jedna osoba mo-
że zamówić jedno ogłoszenie. 
Emisja ogłoszeń – w rubryce 
drobne i składających się mak-
symalnie z 10 słów – zaplano-
wana jest na 27 marca. 

Dla reklamodawców rów-
nież niespodzianka. W dniu 
Targów zakupiona rekla-
ma w Gazecie WPR i porta-
lu WPR24.pl objęta będzie  
rabatem 30%!  (Red) 
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KREDYTY
Kto planuje zakup własnego „M” 
w tym roku musi uskładać mini-
mum 10 proc. wartości nierucho-
mości. Wynika więc, że w przypadku 
mieszkania za 200 tys. zł wnioskując 
w banku o kredyt w „kieszeni” mu-
simy mieć 20 tys. zł. Ci, którym od-
kładanie idzie kiepsko powinni się 

zmobilizować, bo od przyszłego ro-
ku wysokość wymaganego wkładu 
własnego wzrośnie do 15 proc., a w 
2017 r. osiągnie poziom 20 proc. Jed-
nak przepisy sobie, a rzeczywistość... 
Większość banków już dziś od przy-
szłych kredytobiorców żąda wkładu 
własnego na poziomie 20 proc. Ze 

Wzrośnie wysokość wymaganego 
wkładu własnego 

świecą szukać banku z ofertą, gdzie 
wkład własny to 10 proc. Czy to 
oznacza, że z zakupem mieszkania 
nie warto się spieszyć? Przeciwnie. 
Analitycy podkreślają, że jeśli banki 
już dziś żądają tak wysokiego wkła-
du własnego, to w najblizszych la-
tach kwoty mogą wzrosnąć. (AS)

Reklama

Reklama

ANALIZA
Głównymi przyczynami 
podwyżek mogą być 
dobra sprzedaż 
deweloperów napędzana 
zakupami inwestycyjnymi 
i tanim kredytem oraz 
programy pomocowe
ze strony państwa.

Państwo skupi 
mieszkania 
od deweloperów
Fundusz BGK Nieruchomości 
powołany na potrzeby programu 
Fundusz Mieszkań na Wynajem, 
chce w najbliższych latach wy-
dać 5 mld zł na zakup mieszkań 
na wynajem. Oznacza to skupie-
nie od deweloperów około 20 tys. 
mieszkań i tym samym uszczuple-
nie oferty rynkowej. Jeśli popyt się 
nie zmieni, może to doprowadzić 
do presji na ceny.

Mieszkanie dla Młodych 
napędza popyt
W połowie roku powinny wejść 
w życie zmiany w programie 
Mieszkanie dla Młodych, które 

8 powodów do wzrostu cen mieszkań
między innymi umożliwią rodzi-
nom wielodzietnym jednorazowe 
dofi nansowanie do zakupu miesz-
kania w wysokości nawet ponad 
100 tys. zł. Jeśli wojewodowie do-
stosują limity do warunków rynko-
wych, zainteresowanie dopłatami 
może znacząco wzrosnąć.

Kredyt najtańszy 
w historii
Najniższe w historii stopy procen-
towe nie pozostaną bez echa na 
rynku. Niższe oprocentowanie, 
a co za tym idzie niższa rata kre-
dytu mieszkaniowego, zwiększa 
dostępność mieszkań. Obecnie ra-
ta przeciętnego kredytu na 200 
tys. zł na 30 lat wynosi mniej niż 
1000 zł. Uwaga: Trzeba pamiętać, 
że stopy procentowe mogą w przy-
szłości wzrosnąć i wtedy rata kre-
dytu wzrośnie

Coraz więcej 
inwestorów
Niskie stopy procentowe spowo-
dowały również masową obniżkę 
oprocentowania lokat banko-
wych. To skłania wiele osób do 
przenoszenia środków z rynku 

fi nansowego na rynek nierucho-
mości i inwestycję w mieszkanie 
na wynajem. 

Środki z Unii 
napędzają gospodarkę
Polska pozostanie jednym z naj-
większych odbiorców funduszy. 
W okresie 2014–2020 do nasze-
go kraju trafi ć może łącznie nawet 
500 mld euro unijnych środków, 
które zostaną przeznaczone na 
rozwój kraju. Rosnące PKB i za-
robki powalają oczekiwać podnie-
sienia poziomu życia, a to będzie 

stymulować rozwój rynku nieru-
chomości. 

„Frankowe” mieszkania 
ograniczają podaż
Saldo kredytu zaciągniętego 
w 2007 r. na kwotę 300 tys. zł 
na 30 lat, obecnie wynosi oko-
ło 480 tys. zł. To praktycznie 
uniemożliwia sprzedanie tego 
mieszkania, bo nawet zakłada-
jąc że ceny się nie zmieniły, aby 
teraz sprzedać to mieszkanie za 
300 tys. trzeba byłoby dopłacić 
do banku jeszcze 180 tys. zł. To 

ogranicza podaż mieszkań i wy-
łącza z obrotu wiele tysięcy nie-
ruchomości.

Polacy będą się 
przeprowadzać
Przeciętnie 17 proc. obywateli Unii 
Europejskiej mieszka w przelud-
nionym mieszkaniu. W Polsce 
wskaźnik ten jest znacząco wyższy 
i wynosi 46,3 proc. To daje spory 
potencjał rozwoju rynku nierucho-
mości, bo wielu właścicieli może 
chcieć w kolejnych latach zamienić 
swoją nieruchomość na większą. 
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Deweloperzy planują 
podwyżki cen
Home Broker przeprowadził 
ankietę wśród reprezentatyw-
nej grupy deweloperów i wyni-
ka z niej, że co piąty deweloper 
zapowiada na przyszły rok nie-
znaczne podwyżki cen mieszkań, 
a co czwarta fi rma podwyżkę roz-
waża. Nieco ponad połowa dewe-
loperów nie planuje zmiany cen, 
ale brakuje chętnych do obniżek. 

Jerzy Węglarz
Home Broker 

Wyniki ankiety 
wśród deweloperów 
zapytanych 
o podwyżkę cen 
mieszkań w obecnym 
lub kolejnych 
etapach inwestycji

■  Tak

■  Być może

■  Nie

56,10%

19,50%

24,40%

Piątek, 20 Marca 2015

Jak wybrać najlepsze mieszkanie
NIERUCHOMOŚCI
Zakup własnego „M” to 
jedna z najważniejszych 
decyzji w życiu.
Jak wybrać najlepsze 
dla siebie mieszkanie?

Rynek nieruchomości podsu-
wa bogatą ofertę. Od niewiel-
kich, kompaktowych mieszkań 
w centrum miasta, po domy jed-
norodzinne w cichych, zielonych 
okolicach. Od czego zacząć, gdy 
zdecydujemy się na kupno?

Najważniejsza sprawa to oczy-
wiście fi nanse. Na zakup nierucho-
mości za gotówkę może pozwolić 

sobie niewiele osób. Tu z pomocą 
przychodzi szeroka paleta kredy-
tów hipotecznych, oferowanych 
przez wszystkie wiodące banki. 
Zanim jednak wybierzemy się do 
konkretnej placówki, warto zasta-
nowić się jakie są dokładnie nasze 
potrzeby i możliwości. Potrzeby, 
czyli kwota niezbędna do zakupu 
wymarzonego mieszkania lub do-
mu oraz możliwości, czyli jakie ob-
ciążenie kredytowe jest w stanie 
unieść nasz domowy budżet. Z ta-
ką wiedzą łatwiej będzie określić 
oczekiwania wobec kredytodawcy. 

Kolejny krok to wybór wyma-
rzonego mieszkania. Czasami 

bywa to miłość od pierwszego 
wejrzenia, a czasem oznacza 
długie i żmudne poszukiwania. 
O czym poza pierwszym wra-
żaniem warto pamiętać przed 
decyzją o kupnie mieszkania? 
Poza samą lokalizacją i czasem 
dojazdu do najważniejszych 
dla siebie punktów, warto 
sprawdzić jakiego sąsiedz-
twa możemy się spodziewać. 
W terenie gęsto zabudowa-
nym ryzyko niemiłej niespo-
dzianki w postaci np. fabryki 
tuż pod oknami prawie nie 
występuje. Ale w terenie nie-
zabudowanym już może wy-
stąpić. Tutaj pomocą mogą 
służyć miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, 
które określają przeznacze-
nie danych gruntów. 

Tym, którym na samodzielne 
sprawdzenie wszystkich szcze-
gółów brakuje czasu, z pomo-
cą mogą przyjść pośrednicy 
i agencje nieruchomości. Takie 
rozwiązanie ma jednak wadę 
– generuje dodatkowe koszty 
w postaci prowizji.  (EL)

Zmiany w dopłatach do „MdM”
KREDYTY
To na razie projekt, 
ale rząd przymierza 
się do wprowadzenia 
takich zmian, aby 
w ramach programu 
„Mieszkanie dla 
młodych” można było 
zakupić mieszkanie 
spółdzielcze. Dodatkowe 
udogodnienia mają 
dotyczyć także rodzin 
wielodzietnych, czyli 
przynajmniej z trójką 
dzieci. Chodzi o większą 
dopłatę, która poprawi 
warunki mieszkaniowe. 

Program funkcjonuje od począt-
ku 2014 roku. Jego celem jest 
ułatwienie kupna pierwszego 
mieszkania osobom w wieku do 
35 lat. – Pomoc polega na dofi -
nansowaniu wkładu własnego. 
Rodziny, w których pojawi się 
trzecie dziecko własne lub przy-
sposobione, mogą dodatkowo 
dostać pomoc na wcześniejszą 
spłatę części kapitału kredytu. 

Ponadto osoby, które rozpoczną 
budowę pierwszego własnego 
mieszkania (lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinne-
go) mogą na nowych zasadach 
skorzystać z tzw. częściowego 
zwrotu VAT na materiały bu-
dowlane – informuje rządowy 
portal rodzina.gov.pl. 

Jakie dokładnie zmiany chce 
wprowadzić rząd? Po pierw-
sze na większą finansową za-

50 metrów kwadratowych, ale 
po nowelizacji przepisów ma być 
do 65 mkw. Od tej powierzchni 
liczona ma być dopłata dla ro-
dzin wielodzietnych. 

Istotną zmianą w programie
ma być możliwość dofi nanso-
wania zakupu mieszkania spół-
dzielczego. Obecnie w jego 
ramach można kupić mieszka-
nie tylko na rynku pierwotnym 
i tylko od dewelopera. Rządo-
wy projekt zmian wprowadza 
możliwość zakupu mieszkania 
także od wspólnot, co zazwyczaj 
jest dużo tańsze. Także miesz-
kania adaptowane i przebudo-
wane mają trafić do katalogu 
dofi nansowania. 

Ale nowe przepisy to nie tyl-
ko ułatwienia, lecz również 
obostrzenia. Jeśli kredytobior-
ca spłaci swoje zobowiązanie 
przed upływem pięciu lat od 
nabycia mieszkania, będzie 
musiał oddać całość lub część 
dofinansowania. W ten sposób 
rząd chce wyeliminować z pro-
gramu te osoby, które zaciągają 
kredyt wyłącznie dla uzyska-
nia wsparcia finansowego, 
a nie z powodu trudnej sytu-
acji mieszkaniowej. Spłata kre-
dytu przed upływem 5 lat ma 
świadczyć o dobrej sytuacji ma-
terialnej takich osób. 

Kiedy nowe regulacje wejdą 
w życie? Nowelizacja przepi-
sów trafi  teraz do Sejmu. Jeśli 
spotka się z aprobatą parlamen-
tarzystów, nowe przepisy będą 
mogły wejść w życie w poło-
wie roku.  (EL)

Istotną zmianą 
w programie ma 
być możliwość 
dofi nansowania 
zakupu mieszkania 
spółdzielczego

chętę mogą liczyć rodziny 
z trójką dzieci. W ich przypadku
dopłata może wynosić 30 proc. 
ceny mieszkania. To dwukrot-
nie więcej niż obecnie. Rodziny 
z dwójką dzieci będę mog-
ły uzyskać dopłatę w wysoko-
ści 20 proc. (obecnie jest to 
15 proc.). Dodatkowo osoby po-
siadające przynajmniej trójkę 
potomstwa mają zostać zwol-
nione z konieczności spełnienia 
kryterium wiekowego. Ważna 
zmiana to także zwiększenie 
powierzchni mieszkań obję-
tych dopłatą. Obecnie jest to
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NIERUCHOMOŚCI
Rodzimy rynek nieruchomości zna-
lazł się na dziesiątym miejscu w Eu-
ropie pod względem atrakcyjności 
dla inwestorów – wynika z rapor-
tu CBRE, międzynarodowej fi rmy 
doradczej. Ranking przedstawiono 
podczas tegorocznych targów nie-
ruchomości w Cannes. Najbardziej 

atrakcyjnym rynkiem jest Wielka 
Brytania. Co trzeci inwestor wska-
zał ją jako kraj, w którym najchęt-
niej rozpocząłby działalność. Drugie 
miejsce zajęły Hiszpania i Niemcy, 
uzyskując głos 15 proc. badanych. 
Na tzw. „pudle” znalazła się jeszcze 
Francja z trzecią lokatą w rankingu. 

Nasz kraj jest coraz bardziej 
atrakcyjny dla inwestorów 

Najpopularniejsze wśród inwesto-
rów miasta to Paryż, Mediolan, Lon-
dyn i Madryt. Co ciekawe, w rankingu 
znalazła się także Warszawa, wy-
przedzając takie metropolie jak Bar-
celona i Frankfurt. Jak podkreślają 
autorzy raportu popularność zysku-
ją również Kraków i Wrocław. (EL)

Piątek, 20 Marca 2015

www.rezydencjawarszawska.plBiuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25

od 5 500 zł/m2

- 2 minuty pieszo do stacji SKM

- zielone ogrody na dachu oraz na patio

- restauracje, sklepy i punkty usługowe na parterze

- światłowód w każdym mieszkaniu: internet 300MB/s

w  p r z e d s p r z e d a ż yw centrum Piastowa

Reklama
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NIERUCHOMOŚCI
W styczniu i lutym tego roku 
oddano do użytkowania ponad 
20 tys. mieszkań czyli o 17 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie 
dwóch poprzednich lat – poinfor-
mował Główny Urząd Staty-
styczny. W pierwszych dwóch 
miesiącach 2015 r. wydano za 

to więcej pozwoleń na budowę 
mieszkań. Liczba ta wzrosła o po-
nad 23 proc. w stosunku do tego 
samego okresu w roku poprzed-
nim. Największy udział (61,3 proc) 
w ogólnej liczbie mieszkań odda-
nych do użytkowania mieli inwe-
storzy indywidualni – w okresie 

Oddano mniej mieszkań, ale było 
więcej pozwoleń na budowę

styczeń-luty 2015 roku ponad 
12 tys. Deweloperzy w okresie 
dwóch miesięcy tego roku oddali 
ponad 7,5 tys. mieszkań, o 21 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie 
2014 r. Spółdzielnie mieszkaniowe 
oddały do użytkowania 78 miesz-
kań wobec 773 przed rokiem. (EL)

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz 

ZAMIESZKAJ JUŻ JUTRO
– gotowe mieszkanie wykończone pod klucz

• mieszkanie wykończone 
w nowoczesnym stylu

• drewniane podłogi

• zabudowa kuchenna i sprzęt AGD

• armatura i ceramika łazienkowa 
znanych producentów

• możliwość zakupu miejsca 
postojowego i komórki lokatorskiej

Zadzwoń! Tel.: 22 729 03 13

Powierzchnia lokalu: 100,12 m2

Balkon: 8,13 m2

ŁAZIENKA

3 JÓKOP4 JÓKOP

BALKON
8,13 m2

OGRÓD
ZIMOWY

5,80 m2

WC

POKÓJ 2

GARDEROBA

PRZEDPOKÓJ

POKÓJ 1

KUCHNIA

Piątek, 20 Marca 2015

TOALETY

INFORMACJA

KAWIARNIA

BAWIALNIA DLA DZIECI

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

40
PLAN HALI

  1.  Informacja
  2.  Gazeta WPR
  3. Miasto Pruszków
  4. Willa Gloria (City Living Polska)  
  5.  Osiedle przy Pałacu (Longbridge)
  6. Osiedle Pszczelin (Eko-Bud)  
  7.  Osiedle Książenice (MTG Agri-Rol S.A.)  
  8. Keramic Dom (Brocton Projekt)
  9. Twój Parzniew Miasto Ogród II (Agro-man)
10.  Villa Campina (J.W. Construction Holding S.A)  
11.  Osiedle Ventana (Westmark)
12.  Osiedle Imperia (Yuva Development)
13.  Segmenty w Grodzisku Maz. (Makbud)
14.  Osiedle Między Kwiatami (Projekt Komorów) 
15.  Osiedle Żytnia (Reguły Development) 
16.  Oligo Park (Golub Gethouse)
17.  Nowe Miasto Pruszków (Jankowski Pulchny) 
18.  Decoroom - Projektowanie i aranżacja wnętrz pod klucz
19.  Alior Bank Odział w Pruszkowie
20. Miły Dom (Armexim Bis) 
21.  Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
22. Osiedle Szczęsne (Kaszmir Hubert Gradus)
23. Biskupicka 6 (Moderndom)
24. Bank BPH
25. Apartamenty Ożarowska (Faktoria AT Kompania Budowlana)
26. Osiedle Bałtycka (FIB)
27.  Rezydencja Warszawska (LW Development)
28. Osiedle Grafitowe (EBB)
29. Pruszków, ul. Powstańców (Celowa Spółka Inwestycyjna)
30. Osiedle Walencja (Walencja Development) 
31.  Osiedle Jordanowicka, Wioślarska (Dombud)
32. Osiedle Godebskiego (Piastów)
33. Osiedle Żabia Wola (SHU Mszczonów)
34. Origami House (Pruszków)
35. Open Finance
36. Kuźnia Piastowska (Benedom)
37. Argo - Salon łazienek 
38. Kredyt Park - Eksperci kredytowi
39. Floor 4U - Panele i wykładziny
40. Osiedle Ptasi Raj (Milanbud Development)
41.  BMR Baćko – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, developer
42. Przedszkole Tuptuś - Targowy Klub Malucha
43. Restauracja Kamienica - Kawiarnia Targowa
44. Targowe porady kredytowe
45. GTV Twoja Okolica - Telewizja internetowa 
46. Sandy Travels -  Biuro Podróży
47. Porady Architekta Wnętrz 
48. Solo - Drzwi, okna, bramy, ogrodzenia 
49. Szklana Elegancja – Producent drzwi szklanych i luster
50. TEL-KAB - TV, Internet, telefon 
51.  Simme Design - Meble kuchenne i szafy 
52. COLORS 4 YOU - Sklep z farbami 
53. Tablica ogłoszeń
54. Grast & MTB - Aranżacje wnętrz pod klucz
55. Dabi - Okna, drzwi, bramy, parapety, rolety, żaluzje 
56. Glazomat - Salon łazienkowy 
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RASZYN
Przetarg na przebudowę tej niewiel-
kiej uliczki w Raszynie ogłoszono na 
początku roku. Oferty złożyło aż 
11 fi rm. Najwyższa cena opiewała na 
kwotę blisko 915 tys. zł, najniższa 
zaś to 487 tys. zł. Tę najkorzystniej-
szą, a zarazem zwycięską ofertę zło-
żyła fi rma Fal-Bruk z Warszawy i to 

ona będzie odpowiadać za remont 
ul. Prusa. To ślepa uliczka odcho-
dząca od ul. Słowikowskiego. Ruch 
jest tu niewielki, korzystają z niej 
głównie właściciele działek znaj-
dujących się przy ulicy. Ul. Prusa 
zostanie utwardzona kostką be-
tonową. Z tego samego materiału 

Niewielką ulicę Prusa
utwardzą kostką betonową

powstaną zjazdy na posesje. 
Ul. Prusa ma funkcjonować jako ciąg 
pieszo-jezdny. Jak będzie wygląda-
ła organizacja ruchu po remoncie? 
U zbiegu z ul. Słowikowskiego po-
wstanie skrzyżowanie równorzędne. 
Firma Fal-Bruk na wykonanie 
prac ma czas do 30 czerwca br. (AS)

Fontanny powrócą niedługo
PRUSZKÓW
Wiosna zbliża się do 
nas szybkimi krokami, 
a to oznacza, że 
wkrótce uruchomione 
bedą fontanny na 
pruszkowskich skwerach 
i w parkach.

W poprzednich latach miesz-
kańcy Pruszkowa mogli cieszyć 
się widokiem pięciu fontann: 
„Narcyza”, znajdującego się na 
Placu Jana Pawła II, tuż obok 
Pałacu Ślubów, dwóch w Parku 
Kościuszki – przy Pałacyku So-
koła i „Małych Muzykantów”, 
jeszcze jednej obok bibliote-
ki publicznej przy ul. Kraszew-
skiego i kolejnej, pływającej na 
stawie w Parku Potulickich. 
– Nowymi dla nas obiektami, 
które powstały pod koniec ubie-
głego roku, są fontanny: na no-
wym skwerze przy ulicy Stalowej 
(na Placu Mechaników – przyp. 
red.), przy ulicy Sienkiewicza, no 
i oczywiście płyta wodna i kaska-
da z fontanną na terenie parku 
Żwirowisko i Placu Kardynała 
Wyszyńskiego – mówi Elżbieta 

Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Pruszkowa.

Pruszkowski magistrat rozpo-
czął poszukiwania fi rmy, która 

Policja szuka rowerzysty
PRUSZKÓW
Pruszkowska policja 
nadal poszukuje 
rowerzysty, który 
6 marca potrącił 
przechodzącego przez 
pasy siedmiolatka i uciekł 
z miejsca zdarzenia.

O wypadku, do którego doszło 
na ulicy Bohaterów Warsza-
wy w Pruszkowie, pisaliśmy 
w poprzednim numerze Ga-
zety WPR. Rowerzysta prze-
jeżdżający przez przejście dla 
pieszych potrącił siedmiolet-
niego chłopca. W wyniku zda-
rzenia dziecko trafi ło do szpi-
tala. Funkcjonariusze prze-
słuchują świadków i z prośbą 
o kontakt apelują do osób, któ-
re mogłyby posiadać informa-
cje na temat sprawcy.

Potrącony chłopiec wciąż 
przebywał w szpitalu. – Synek 
przeszedł operację zespolenia 
kości twarzoczaszki, miał zła-
manie z przemieszczeniem, 
co wpłynęło na to, jak widzi. 
Przechodzimy teraz serię ba-
dań – mówi pani Patrycja, ma-
ma siedmiolatka.

Jak wyglądał sprawca zdarze-
nia? – Z tego, co opowiada mój 
syn, uderzył go kierownicą mło-
dy człowiek ubrany na ciemno 
lub czarno, pędzący na czarnym 
rowerze. Na głowie miał komi-
niarkę – twierdzi pani Patrycja. 
– Pomimo krzyków ludzi prze-
chodzących na przejściu, nie 

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska: – Wszystko jest uzależnione 
od warunków pogodowych, któ-
re nie zawsze są przewidywal-
ne. Jeśli wybór wykonawcy nie 
spowoduje jakichś komplikacji, 
od początku kwietnia zaczniemy 
uruchamiać po kolei poszczegól-
ne fontanny.

Zanim fontanna będzie uru-
chomiona, konserwator, w zależ-
ności od jej rodzaju, musi m.in. 
sprawdzić stan niecki na wodę, 
systemu ją doprowadzającego, po-
łączeń elektrycznych, oświetlenia 
obiektu i pompy. Po wykonaniu 
tych prac niecka obiektu zostaje 
napełniona wodą i urządzenie za-
czyna swoją pracę – pojawia się 
obraz wodny. – Potem konieczny 
jest już tylko ciągły dozór, czysz-
czenie dysz, płukanie i czysz-
czenie fi ltrów. W trakcie pracy 
fontanny często ulegają drob-
nym awariom, zwykle w wyniku 
wkładania przez nasze rozkosznie 
bawiące się maluszki gałązek lub 
szyszek w różne dysze tryskające 
wodą. Wtedy zdarzają się krót-
kie przerwy – wyjaśnia naczelnik 
Jakubczak-Garczyńska.  (KS)

Pomogą 
przy PIT-ach
REGION
Masz kłopot 
z wypełnieniem 
zeznania podatkowego? 
To już nie problem!

Na złożenie zeznań podatko-
wych za 2014 r. mamy czas do 
końca kwietnia. Jeśli ktoś ma 
kłopot z wypełnieniem PIT-u 
to z pomocą przyjdą pracowni-
cy urzędów skarbowych z nasze-
go regionu. W poszczególnych 
miejscowościach będą organizo-
wali specjalne spotkania, gdzie 
wytłumaczą jak poprawnie wy-
pełnić zeznanie podatkowe oraz 
z jakich ulg można skorzystać.

Oto harmonogram spotkań 
pracowników pruszkowskiej 
„skarbówki” z mieszkańcami 
powiatu: Urząd Gminy Brwi-
nów – 23 kwietnia (czwartek); 
Urząd Gminy w Michałowicach 
– 22 kwietnia (środa); Biblio-
teka gminna w Nadarzynie 
– 7 kwietnia (wtorek); 21 kwiet-
nia (wtorek); Urząd Miasta 
w Piastowie – 9 kwietnia (czwar-
tek); Urząd Gminy Raszyn 
– 14 kwietnia (wtorek). Wszyst-
kie spotkania w godzinach 10-15.

To jednak nie koniec. Re-
dakcja Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl również wspiera 
działania pruszkowskiej „skar-
bówki”. W dwa kwietniowe 
wtorki przy naszym redakcyj-
nym telefonie będzie dyżurował 
pracownik Urzędu Skarbo-
wego, który udzieli rad doty-
czących wypełniania zeznań 
podatkowych. Więcej szczegó-
łów wkrótce.  (AS)

zatrzymał się i pognał w stronę 
Lidla – dodaje.

Jak dowiedzieliśmy się od ma-
my chłopca, ten po potrąceniu 
przez rowerzystę wstał i, pomi-
mo mocno zaczerwienionego 
policzka, ruszył wraz z babcią 
w dalszą drogę do domu. To wła-
śnie tam przyjechało pogotowie 
i policja, których wezwali rodzi-
ce zaniepokojeni pogarszającym 
się stanem siedmiolatka.  (KS)

Do potrącenia 
doszło na ulicy 
Bohaterów 
Warszawy 
w Pruszkowie Zanim fontanna 

będzie uruchomiona, 
konserwator musi 
m.in. sprawdzić stan 
niecki na wodę
w okresie letnim „zaopiekuje 
się” fontannami. Do jej głów-
nych obowiązków będzie na-
leżało uruchomienie urządzeń 
po zimowej przerwie. Kiedy 
możemy się tego spodziewać? 
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Konkursy 
na nowych
dyrektorów
REGION
Dwie ważne placówki 
kultury w naszym 
regionie będą mieć 
nowych dyrektorów. 
Chodzi o Muzeum 
Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów 
w Stawisku oraz 
niedawno powstałe 
Centrum Kultury 
Raszyn.

Muzeum w Stawisku od 2007 
roku zarządza Alicja Matrac-
ka-Kościelny, która z placówką 
związana jest od ponad trzech 
dekad, wcześniej jako starszy 
kustosz-kurator. Jej druga 
kadencja w tym roku dobiega 
końca. Jak ustaliliśmy w sta-
rostwie powiatowym, które-
mu podlega muzeum, dyrektor 
Matracka-Kościelny nie pla-
nuje ubiegać się o kolejną. – Po 
wielu latach pracy pani dyrek-
tor chce odpocząć i zdecydo-
wała o przejściu na emeryturę 
– usłyszeliśmy w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Kiedy nastąpi zmiana warty 
w placówce? Starostwo ogło-
siło konkurs na to stanowisko. 
Zainteresowani mają czas do 
15 kwietnia na składanie apli-
kacji. Miesiąc później nazwisko 
nowego dyrektora zostanie po-
dane do publicznej wiadomo-
ści. Najpierw jednak kandydaci 
muszą spełnić szereg wymagań 
formalnych i przedstawić m.in. 
pisemne opracowanie koncep-
cji organizacyjno-programo-
wej muzeum.

Konkurs na stanowisko dy-
rektora placówki kulturalnej 
ogłoszono także w Raszynie. 
Na swojego pierwszego szefa 
czeka niedawno powstałe Cen-
trum Kultury Raszyn. Wśród 
wymagań jakie muszą spełnić 
kandydaci jest opracowanie pi-
semnej koncepcji funkcjono-
wania i rozwoju CKR, wraz 
z propozycją struktury orga-
nizacyjnej i regulaminu. Chęt-
ni mogą składać dokumenty 
do urzędu gminy w Raszynie 
do 8 kwietnia.  (EL)

Muzeum w Stawisku 
i Centrum Kultury 
Raszyn czekają na 
nowych szefów

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Wraca problem hałasu 
generowanego przez 
samoloty startujące
i lądujące na lotnisku 
im. Chopina w Warszawie. 
Na uciążliwości narzekają 
mieszkańcy Piastowa, 
którzy obawiają się, 
że latem będzie 
jeszcze głośniej. 
 

Walka z hałasem dobie-
gającym z silników 
maszyn lądujących na 

stołecznym Okęciu trwa w Pia-
stowie od dawna. Teraz problem 
wraca, bo mieszkańcy obawiają 
się sezonu letniego, kiedy samo-
lotów lata więcej. – Zimą jakoś 
da się wytrzymać. Przy pozamy-
kanych oknach słychać hałas, 
ale nie jest on jeszcze nieznośny. 
Gorzej będzie latem, kiedy ryk 
silników nie pozwoli spokojnie 
przebywać na powietrzu – mó-
wią mieszkańcy. 

Ich obawy związane z większą 
liczbą lotów w miesiącach letnich 
są uzasadnione. –  W ciągu doby 
lotnisko obsługuje w sezonie zi-
mowym około 300 lotów, z czego 
40 nocą. Latem ta liczba wynosi 
ok. 400 lotów na dobę – informuje 
Przemysław Przybylski, rzecznik 
prasowy Lotniska im. Chopina. 

Dodaje, że skargi mieszkań-
ców Piastowa są znane władzom 

jednocześnie, że z pomiarów pro-
wadzonych przez lotnisko hałas 
nad Piastowem nie przekracza 
norm dopuszczalnych w polskim 
prawie.  Dla startów, lądowania 
i przelotu statków powietrznych 
wynosi ona 83 decybele. 

W Piastowie usytuowany jest 
lotniskowy punkt pomiaru hała-
su. W styczniu tego roku średnia 
wartość poziomu dźwięku z całe-
go miesiąca wyniosła nieco ponad 
78 decybeli. Jednak jeśli spojrzeć 
na poszczególne wyniki konkret-
nych maszyn, to niektóre z nich 
generowały hałas na poziomie 
przekraczającym normę. Rekor-
dzistą jest bombardier DH8D, 
który przeleciał nad Piastowem 
wydając z siebie 91,9 decybeli. 

Przewoźnicy, którzy korzystają 
z głośnych maszyn muszą ponosić 

portu. – Rozumiemy odczucia 
mieszkańców, wiemy że ten ha-
łas może przeszkadzać, dlatego 
staramy się znaleźć rozwiązanie. 

Szum silników tuż nad głowami
Mieszkańcy Piastowa skarżą się na samolotowy hałas. Latem może być jeszcze gorzej? 

Skargi mieszkańców 
Piastowa są znane 
władzom portu 
lotniczego
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tzw. opłaty hałasowe. W ten spo-
sób port lotniczy na Okęciu „mo-
tywuje” do korzystania z nowszych 
i cichszych samolotów. – Dzięki 
tej polityce obecnie już ponad 
80 proc. operacji lotniczych wy-
konywanych jest przez statki po-
wietrzne emitujące najniższy 
możliwy do osiągnięcia poziom 
hałasu – mówi rzecznik lotniska.

To jednak nie przekłada się na 
komfort mieszkańców Piasto-
wa. Kiedy mogą spodziewać się 
konkretnych zmian na lepsze? 
Przybylski: – Wspólnie z Polską 
Agencją Żeglugi Powietrznej sta-
ramy się dostosować procedury 
tak, aby zminimalizować hałas. 
Część takich procedur została 
już przeanalizowana, ale zazna-
czam, że na ich wprowadzenie 
potrzeba czasu. 

Zmian nie da się jednak przepro-
wadzić z dnia na dzień. Chodzi 
o bezpieczeństwo ruchu lotni-
czego. O wszelkich modyfika-
cjach musimy poinformować 
linie lotnicze i pilotów z odpo-
wiednio dużym wyprzedzeniem 
– tłumaczy Przybylski. Podkreśla 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska biblioteka publiczna za-
prasza na spotkanie z Katarzyną 
Bosacką – dziennikarką, prezen-
terką telewizyjną. Wielu kojarzy ją 
głównie z powodu upodobania do 
oryginalnej biżuterii – kolczyków 
w kształcie marchewek, bananów. 
Te intrygujące ozdoby są głównym 

elementem stylizacji, w których 
prowadzi programy „Wiem, co jem” 
i „Wiem, co kupuję”, emitowane 
przez stację TVN Style. Bosacka za-
wita do Grodziska Mazowieckiego, 
na spotkanie autorskie. Odbędzie się 
ono 24 marca o godz. 18 w sali kon-
ferencyjnej Centrum Kultury. Wstęp 

W Centrum Kultury spotkanie 
z Katarzyną Bosacką 

bezpłatny. Bosacka ma na koncie 
też książki, m.in. „Czy wiesz, co jesz? 
Poradnik konsumenta, czyli na co 
zwracać uwagę robiąc codzienne 
zakupy”, „Cena urody”. Podczas 
spotkania zainteresowani będą 
mogli zakupić te i inne tytuły po 
promocyjnych cenach. (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE 
Decyzja ministerstwa 
w sprawie działki 
przy ulicy Parkowej 
w Pęcicach została 
podtrzymana. Gmina 
Michałowice ma oddać 
spadkobiercom teren. 
Nie jest to jednak 
zwykły kawałek ziemi, 
znajduje się tam 
Pomnik Mauzoleum 
Powstańców. 

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w ubie-
głym roku przyspo-

rzył wielu problemów nie tylko 
okolicznym gminom, ale przede 
wszystkim mieszkańcom. Od 
kilkunastu miesięcy toczy się 
bowiem postępowanie (pi-
saliśmy już o tym) dotyczące 
„Dóbr Ziemskich Michałowi-
ce”. To wynik unieważnienia 
przeprowadzonej w 1944 roku 
reformy rolnej. W ten sposób 
spadkobiercy hrabiny Gro-
cholskiej zyskali zielone świa-
tło do roszczeń i odszkodowań. 
Bliźniacza sytuacja ma miej-
sce w przypadku terenu przy 
ul. Parkowej w Pęcicach. Choć 
w tym przypadku chodzi o in-
nych spadkobierców.

Wójt Michałowic Krzysztof 
Grabka uważa, że decyzja mi-
nistra w przypadku wspomnia-
nej działki w Pęcicach nie była 

kawałek ziemi i nie można roz-
wiązywać spraw tak, że czyjeś 
krzywdy prostuje się nowymi 
krzywdami. Niech państwo po-
czuje się do odpowiedzialności 
za działania swoich poprzedni-
ków – mówi wójt. 

Gmina nie rozkłada jednak 
rąk. Walczy o ten ważny hi-
storycznie teren. Odwołanie 
od decyzji ministra trafiło do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Problem jed-
nak w tym, że sąd decyzję 
ministra podtrzymał. Władze 
Michałowic dalej nie składają 
jednak broni. – Wystąpiliśmy 
do WSA o uzasadnienie do wy-
roku. Czekamy teraz na pisma 

przemyślana. Dlaczego? Na 
tym terenie znajduje się bo-
wiem Pomnik Mauzoleum Po-
wstańców. – To nie jest zwykły 

To nie jest zwykły kawałek ziemi
Gmina walczy o teren, na którym znajduje się Pomnik Mauzoleum Powstańców

– Ten teren jest 
ważny nie tylko 
historycznie, 
ale i mentalnie 
dla naszych 
mieszkańców 
– podkreśla wójt 
Krzysztof Grabka
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S – podkreśla Krzysztof Grabka. 

I dodaje: – Gdy tylko zapozna-
my się z uzasadnieniem skie-
rujemy się do wyższej instacji. 
Chcemy wnioskować do Naj-
wyższego Sądu Administracyj-
nego o kasację. Dokumenty już 
są w przygotowaniu.

A co jeśli Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny podtrzyma de-
cyzję ministra? – Będziemy 
walczyć dalej. To Skarb Pan-
stwa powinien się poczuwać 
do wypłaty odszkodowań. 
Państwo zrzuca jednak tą od-
powiedzialność z jednej stro-
ny na samorządy, a z drugiej na 
mieszkańców – mówi micha-
łowicki włodarz. – Ten teren 
jest ważny nie tylko historycz-
nie, ale i mentalnie dla naszych 
mieszkańców – podkreśla 
Krzysztof Grabka.

Dziś trudno jest powiedzieć, 
jaki będzie finał całej sprawy. 
Można jednak pospekulować 
co do rozwiązań. Gmina mo-
że odkupić od spadkobierców 
teren, na którym znajduje się 
Pomnik Mauzoleum Powstań-
ców lub zaproponować im in-
ną działkę w zamian. Kolejnym, 
ale za to bardzo kontrowersyj-
nym rozwiązaniem jest przenie-
sienie mauzoleum. To jednak 
będzie się wiazało z konieczno-
ścią ekshumacji ciał powstań-
ców. – Dziś skupiamy się na 
rozwiązaniu sprawy w sądach. 
Na rozmowy ze spadkobierca-
mi również będzie czas – zazna-
cza Krzysztof Grabka. 

Zmiany organizacyjne 
w placówkach oświatowych
PIASTÓW
Władze Piastowa 
po konsultacjach 
z rodzicami szykują 
spore zmiany 
w organizacji 
systemu szkolnictwa. 
Sprawdzamy jak będą 
funkcjonować w mieście 
placówki oświatowe 
od września.

Dziś w Piastowie działają trzy 
szkoły podstawowe, dwa gim-
nazja i dwa licea ( jedno z nich 
jest prowadzone przez powiat 
pruszkowski). Problem jednak 
w tym, że podstawówki są dziś 
przepełnione. Sytuacja ta trwa 
od chwili utworzenia gimnazjów, 
bowiem w Piastowie w takie 
placówki przekształcono dwie 
szkoły podstawowe. Dzieci z klas 
I-IV trzeba było więc „rozłożyć” 
do pozostałych szkół.

Od tamtej pory minęło wiele 
lat, jednak miasto nie doczeka-
ło się dodatkowej podstawówki. 
Po wprowadzonych reformach 
i wysłaniu sześciolatków do 
szkół problemy lokalowe pod-
stawówek stają się ogromne. 
Z danych z ewidencji ludności 
przewiduje się, że w Piastowie 
trzeba będzie utworzyć 17 – 18 
oddziałów klas pierwszych. Po-
jawia się jednak pytanie: gdzie 
szkoły pomieszczą dzieci?

Władze miasta postanowiły 
stworzyć dodatkowe oddziały 
klas pierwszych – mowa o pię-
ciu lub sześciu klasach – w bu-
dynku Gimnazjum nr 2. Klasy 

te w roku szkolnym 2015/2016 
miałyby podlegać Szkole Pod-
stawowej nr 1.

To jednak nie koniec „rewolu-
cji”. W roku szkolnym 2016/2017 
w Piastowie ma powstać zespół 
gimnazjalno-licealny, który 
stworzą Gimnazjum nr 2 oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza. Dodatkowo 
do życia powołana zostanie
Szkoła Podstawowa nr 3.

A jakie niespodzianki szyku-
ją się na wrześniową rekrutację? 
Wiele wskazuje na to, ze w Pia-
stowie zmienią się obwody po-
szczególnych szkół. Nastąpi to 
w kwietniu, gdy zakończy się 
nabór. Wszystkie dzieci, które 

Grodzisk wystawia działki na sprzedaż
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku 
Mazowieckim szykuje się 
okazja dla inwestorów. 
Gmina wystawiła na 
sprzedaż działki, które 
mogą być przeznaczone 
na działalność 
gospodarczą lub budowę 
domów mieszkalnych.

Pod młotek trafi  m.in. nierucho-
mość przy ul. Okrężnej w Grodzi-
sku. Jak informuje urząd, działka 
jest niezabudowana, o korzystnym 
kształcie, z pełnym dostępem 
do infrastruktury technicznej. 
W jej sąsiedztwie znajdują się 
nieruchomości o charakterze 
handlowo-usługowym, domy 
jednorodzinne i zabudowa sze-
regowa. Teren ten przeznaczony 
jest pod usługi, rzemiosło, loka-
le mieszkalne i obiekty handlo-
we o powierzchni sprzedaży do 
200 m.kw. Ustny przetarg na jego 
zbycie odbędzie się 9 kwietnia.

Kolejna nieruchomość „do 
wzięcia” to teren przy ul. Nowy 
Grodzisk, który może zostać wy-
korzystany pod zabudowę produk-
cyjną, usługi, składy i magazyny. 

To drugie podejście do zbycia tej 
nieruchomości. W pierwszym 
przetargu zabrakło chętnych. 
Potencjalnych oferentów może 
bowiem odstraszać fakt, że jest 
on objęty ochroną konserwator-
ską, co wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia badań arche-
ologicznych przed rozpoczęciem 
prac budowlanych. Zainteresowa-
nych kupnem tej działki grodziski 
urząd zachęca do udziału w ust-
nym przetarg, który odbędzie się 
również 9 kwietnia.

Na liście sprzedawanych nieru-
chomości znalazła się też zabudo-
wana działka w Książenicach. To 
teren byłej szkoły podstawowej 
wraz z siedzibą. Zgodnie z planem 

Substancja nie była groźna
RASZYN
Na rzece Raszynka, 
w pobliżu rezerwatu 
Stawów Raszyńskich, 
pojawiła się podejrzana 
substancja, zmieniająca 
kolor wody.

Zgłoszenie o zanieczyszczeniu 
rzeki jako pierwsi otrzymali 
14 marca strażacy z Raszyna, 
którzy o pomoc poprosili Ko-
mendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
– Na miejscu rozstawiliśmy spe-
cjalne maty chłonne, które za-
trzymały nieznaną substancję. 
Prawdopodobnie dostała się 
ona do Raszynki z Rowu Opa-
czewskiego – informował 
kpt. Karol Kroć, rzecznik prusz-
kowskiej straży pożarnej.

Akcję utrudniały opady desz-
czu, ale całość podejrzanej cie-
czy udało się zatrzymać. – Ze 
wstępnych pomiarów wynika, 
że niebieskawa substancja na po-
wierzchni rzeki nie była groźna 
– mówił kpt. Kroć. Strażacy na 
miejscu wykonali badania, któ-
re wskazały na odczyn obojęt-
ny. – Akcję zakończyliśmy ok. 

godz. 22, po upewnieniu się, 
że substancji barwiącej wodę 
na niebiesko już nie przybywa 
– wyjaśniał rzecznik pruszkow-
skiej straży pożarnej.

O zanieczyszczeniu Raszyn-
ki powiadomiono Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. – Substancja prawdopodob-
nie dostała się do rzeki z terenu 
warszawskiej dzielnicy Włochy. 
Zwróciliśmy się do władz dziel-
nicy o ustalenie źródła – mówił 
Miłosz Jarzyński, naczelnik wy-
działu inspekcji WIOŚ. – Podej-
rzewamy, że barwnik, który po-
jawił się powierzchni Raszynki 
to biodegradowalna substancja 
używana przez zarządców sieci 
kanalizacyjnej do sprawdzania 
jej szczelności. Nie jest groźny 
dla środowiska – dodawał.  (EL)

zagospodarowania przestrzen-
nego może być wykorzystany do 
celów oświaty, zdrowia, kultu re-
ligijnego, sportu i rekreacji. Jak 
informuje grodziski magistrat, 
dwukondygnacyjny budynek ma 
powierzchnię użytkową o wielko-
ści ponad 300 m.kw, wyposażo-
ny jest w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, ciepłej wo-
dy i centralnego ogrzewania. Datę 
przetargu ustnego na nierucho-
mość w Książenicach wyznaczo-
no na 14 kwietnia.

Lista nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży wraz ze 
szczegółowym ich opisem dostęp-
na jest na stronie internetowej gro-
dziskiego magistratu.  (EL)
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Kiedy centrum?
GRODZISK MAZOWIECKI
O budowie 
Interdyscyplinarnego 
Centrum Innowacji 
w Natolinie mówi się 
od dawna. Teraz 
powstanie inwestycji 
może nabrać tempa. 

Dlaczego? Bo gmina otrzyma-
ła dotację w wysokości 16 mln 
zł na uzbrojenie stref przemy-
słowych, w tym także działki, 
na której zbudowanie zosta-
nie centrum. O powstaniu in-
westycji grodziscy włodarze 
rozmawiali z przedstawiciela-
mi austriackiego Weiz – mia-
sta partnerskiego gminy, którzy 
przybyli z wizytą. – Austriacy 
posiadają najlepsze centrum 
innowacji w Europie, dlatego 
to oni nam doradzają. W przy-
szłości będziemy ze sobą współ-
pracować – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. Ma nadzieję, że 
centrum zostanie oddane do 
użytku w 2017 r.  Gmina ma się 
postarać się o dotacje z UE, któ-
re mogłyby znacząco wspomóc 
powstanie inwestycji (przewidy-
wany koszt to 20 mln zł).  (KS)

rozpoczną naukę w budynku 
Gimnazjum nr 2, będą ją konty-
nuować w późniejszych klasach 
nowo utworzonej podstawówki. 
Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski zapewnia, że w wa-
kacje cześć pomieszczeń w gim-
nazjum zostanie dostosowana 
do potrzeb pierwszaków.  (AS)

Władze miasta 
postanowiły stworzyć 
dodatkowe oddziały 
klas pierwszych 
– mowa o pięciu 
lub sześciu klasach 
– w budynku 
Gimnazjum nr 2
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Piątek, 20 Marca 2015

Gmina walczy o teren, na którym znajduje się Pomnik Mauzoleum Powstańców

 Pomnik Mauzoleum Powstańców w Pęcicach
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Bacówka towary tradycyjne to marka oferująca produkty Premium, 
tworzone z pasją i szacunkiem do produktu. Wędliny produkowane 
we własnej masarni w wiosce Rajbrot. Przetwory garmażeryjne i przetwory 
prosto ze spiżarni to nasza wizytówka. Wszystkie produkty przygotowujemy 
wedle starannie i dobrze sprawdzonych receptur. W swej ofercie mamy 
produkty bezglutenowe oznaczone specjalnym znakiem oraz rarytasy 
dla naszych najmłodszych min. Parówki cielęce. Nasze produkty klasy 
Premium nie zawierają chemicznych wzmacniaczy smaku.

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SKLEPU
BACÓWKA W PRUSZKOWIE PRZY UL. OŁÓWKOWEJ 1D

PASZTET Z GĘSI

Waga ok. 350 - 400G

MIĘSO Z GĘSI 60%. 
BEZ KONSERWANTÓW.

SWOJA KOSZYCZKOWA

Waga ok. 500G

MIĘSO WIEPRZOWE 100G ZROBIONE ZE 125 G MIĘSA
BEZ GLUTENU. BEZ KONSERWANTÓW

CHRZAN TARTY
180G

SZYNECZKA DO KOSZYCZKA

Waga ok. 400G

RĘCZNIE FROMOWANA.
BEZ GLUTAMINIANU.

NA HASŁO WPR W TYM TYGODNIU 5% ZNIŻKI NA ZAKUPY
WWW.BACOWKATOWARY.PL      FACEBOOK.BACOWKASKLEP

AGD-MULTIMEDIA-RTV

 

 

 

 
 

 
 

 

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

Błonie ul. Rynek 3, tel. 22/755-56-74
Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51, tel. 22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK, tel. 22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

www.denar24.pl

Reklama

Reklama

PIASTÓW
Dobra wiadomość dla mieszkańców 
Piastowa korzystających z autobusów 
linii 717. Od 16 marca połączeń jest wię-
cej. Linię 717 obsługuje ZTM i kursu-
je ona na odcinku między piastowską 
ul. Ogińskiego a przystankiem Dwo-
rzec Zachodni w Warszawie. Dla miesz-
kańców jest wygodną alternatywą dla 

płatającej fi gle kolei. Autobusy stają 
na przystankach w Piastowie (Ogiń-
skiego, al. Piłsudskiego, Toruńska, 
Dąbrowskiego, Traugutta, Orzesz-
kowej, Norwida) oraz na wysoko-
ści ul. Jesionowej w Michałowicach. 
Krańcowe przystanki w Warszawie 
– Rondo Zesłańców Syberyjskich 

W porannym szczycie 
więcej autobusów 717

i Dworzec Zachodni pozwalają na 
wygodną przesiadkę do innych środ-
ków komunikacji miejskiej. Zmiana 
rozkładu jazdy linii 717 dotyczy po-
rannego szczytu komunikacyjne-
go. Zostały wprowadzone dodatkowe 
dwie pary kursów z Dw. Zachodniego 
oraz z pętli Ogińskiego. (EL)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Pasażerowie, którym nie 
odpowiadają zmiany 
w nowym rozkładzie 
jazdy Kolei Mazowieckich, 
mogą zwrócić bilety bez 
płacenia odstępnego.
 

Zmiana rozkładu jazdy we-
szła w życie w niedzielę 
15 marca. I wiadomo już, 

że wielu pasażerów ma do niej 
spore zastrzeżenia. – Niestety 
dla ludzi dojeżdżających na godz. 
9 do Warszawy to zmiana na gor-
sze. Teraz od 7.50 do 8.20 nie 
będzie ani SKM ani KM, czyli 
w godzinach porannego szczy-
tu na najbardziej obciążonej 
linii w kraju będzie półgodzin-
ne okienko – napisał na forum 
wpr24.pl jeden z czytelników.

– No i znowu tak pozmienia-
li, że nie ma pociągu w okolicach 
godz. 8.00. Jest 7.50 (dla mnie 

Z Pruszkowa w porannym 
szczycie między godzinami 7 
a 9 w kierunku Warszawy odjeż-
dżają cztery pociągi KM (o godz. 
7.18, 7.45, 7.51 i 8.41). Podobnie 
wyglądają w tych godzinach od-
jazdy z Grodziska Mazowieckie-
go (godz. 7.01, 7.28, 7.35 i 8.25).

Dla pasażerów rozczarowa-
nych Kolejami Mazowieckimi 
i tych, którzy planują zmianę 
przewoźnika lub środka trans-
portu, jest jednak rozwiązanie. 

za wcześnie) a potem 8.23 (za 
późno). Jak zwykle w godzinach 
szczytu brak połączenia. Na szczę-
ście idzie wiosna i na skuter czy 
motocykl można się już przesiąść. 
A tak swoją drogą nie wiem czy 
ktoś zwrócił uwagę, ale w godzi-
nach szczytu mimo, że pociągów 
nie ma, to tak mało ludzi z nich 
korzysta, że są wolne miejsca do 
siedzenia. To pokazuje jak ludzie 
się odwrócili od kolei – twierdzi 
inny użytkownik forum.

Nowy rozkład? Możesz zwrócić bilet KM
Pociągi Kolei Mazowieckich jadą „po nowemu”, ale nie każdemu to odpowiada...
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Spółka ogłosiła, że podróżni, któ-
rzy rezygnują z przejazdów po-
ciągami KM mogą bez płacenia 
odstępnego dokonać zwrotu bi-
letów okresowych odcinkowych 
tygodniowych, dwutygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych. Cho-
dzi o bilety zakupione najpóźniej 
14 marca i ważne na przejazdy 
w dniu 15 marca i później.

Z jakiego powodu przewoź-
nik zdecydował się na taki krok? 
– Obecnie możliwość zwrotu 
biletu bez potrącania odstępne-
go została wprowadzona na całej 
sieci kursowania pociągów KM 
w związku z dużą liczbą prowa-
dzonych przez PKP PLK prac 
remontowych oraz modernizacyj-
nych, które znacząco wpływają na 
kształt rozkładu jazdy pociągów – 
informuje Donata Nowakowska, 
rzecznik prasowy Kolei Mazowiec-
kich. I dodaje: – Możliwość zwrotu 
biletu bez pobierania odstępnego 
ma na celu zrekompensowanie po-
dróżnym utrudnień związanych 
z prowadzonymi remontami.  

Piątek, 20 Marca 2015

W nocy z 7 na 8 marca  
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
na granicy Piastowa  
i Pruszkowa zaginął duży, 
czarny, kastrowany kot Lucjan.  
Na znalazcę czeka nagroda.  

Tel. 501 333 881
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REGION
Koleje Mazowieckie nie tylko moder-
nizują swoje pociągi. Spółka zaopa-
trzyła się w dwa auta za 420 tys. zł. 
Chodzi o Skodę Superb II oraz Merce-
desa V250. Pierwsze auto to luksu-
sowa limuzyna z  m.in. wbudowaną 
nawigacją satelitarną. Ze skody ma 
korzystać głównie prezes spółki. 

Mercedes to z kolei bus, ale niewie-
le ma wspólnego z typowym autem 
do przewozu materiałów. To raczej 
pojazd służący do przewożenia du-
żej grupy osób w komfortowych 
warunkach. Dla kolejarzy samo-
chody za 420 tys. zł to żaden luk-
sus. Według rzeczniczki KM Donaty 

Koleje Mazowieckie 
kupiły... samochody 

Nowakowskiej to normalne auta. 
– Żaden tak zwany high life – pod-
kreśla. Zaznacza też, że skoda nie 
będzie „osobistym” autem prezesa, 
ma być dostępna dla pracowników 
całej spółki. Mercedesem mają na-
tomiast jeździć pracownicy wzywani 
do wypadku czy awarii pociągu. (AS)

Co z tymi studzienkami?
PIASTÓW
Potknięcie o zniszczony 
właz, wpadnięcie 
do powstałej 
dziury – studzienki 
telekomunikacyjne 
potrafi ą być 
niebezpieczne... 

– W okolicy ulicy Bohaterów 
Wolności 30 w Piastowie jest 
uszkodzony właz do studzienki 
telekomunikacyjnej, który może 
być przyczyną wypadku – infor-
muje Artur, nasz czytelnik. Z za-
pytaniem o to, kto odpowiada za 
naprawy studzienek i komu na-
leży zgłaszać ich usterki, zwróci-
liśmy się pierwotnie do Referatu 
ds. Inwestycji i Remontów pia-
stowskiego magistratu. Jednak 
nie tędy droga, bo wspomnia-
ny referat co prawda przyjmu-
je zgłoszenia od mieszkańców, 
ale przekazuje je dalej, do Oran-
ge Polska, czyli właściciela i za-
rządcy studzienek.

Zatem o uszkodzeniu stu-
dzienki, jej zarwaniu lub braku 
pokrywy, a także o m.in. złama-

nym lub niebezpiecznie pochylo-
nym słupie (np. w wyniku dzia-
łania osób trzecich, wypadku 
drogowego lub sił natury) oraz 
gałęziach i konarach, które mogą 
doprowadzić do awarii, należy in-
formować właśnie fi rmę Orange. 
Jak? – Każda osoba, również nie 
będąca abonentem Orange, mo-
że zgłosić wszelkie sprawy zwią-
zane z uszkodzoną infrastrukturą 
telekomunikacyjną kontaktując 
się z infolinią obsługową 801 505 

505. Doradca przyjmie zgłoszenie 
i skieruje je do działu techniczne-
go – mówi Maria Piechocka z biu-
ra prasowego Orange Polska. Jak 
zapewnia, naprawy prowadzone są 
nie tylko na podstawie zgłoszeń, 
ale też rutynowych kontroli stu-
dzienek i innych urządzeń tele-
komunikacyjnych.

Niestety nie udało nam się 
uzyskać informacji co do napra-
wy studzienki przy ul. Bohaterów 
Wolności w Piastowie.  (KS) 

Nivea stworzy atrakcyjne podwórka
REGION 
Kilka lat temu z okazji 
100 rocznicy istnienia 
Nivea zbudowała 100 
placów zabaw w całej 
Polsce. W tym roku 
fi rma zaproponowała 
podobną akcję.

Przypomnijmy: akcja „100 pla-
ców zabaw na 100 lat Nivea” 
zorganizowano w 2012 r. Za-
sady były bardzo proste. Wy-
starczyło zgłosić lokalizację, 
w której miałby powstać plac za-
baw i... zachęcić mieszkańców do 
głosowania w internecie. Wtedy 
o budowę takich placów „walczy-
ły” również lokalizacje z nasze-
go regionu. Brwinów, Jaktorów, 
Pruszków i Podkowa Leśna to 
tylko niektóre miejscowości 
ubiegające się o tego typu miej-
sce do rekreacji. Najskuteczniejsi 
okazali się mieszkańcy Jakto-
rowa i Brwinowa – to właśnie 
w tych miejscowościach Nivea 
wybudowała place zabaw.

Teraz fi rma Nivea postano-
wiła zorganizować podobną 

akcję: „Podwórko Nivea”. Tym 
razem wybudowanych zosta-
nie 40 miejsc do rodzinnych za-
baw. Co się na nich znajdzie? 
Kolorowe ławeczki „leniwce”, 
huśtawki, karuzela dla dzieci 
i rodziców, latające kule uczą-
ce trafi ać do celu, tor przeszkód, 
grupowa huśtawka, bujaki, la-
birynt, skakanki, piaskownica, 
gra w klasy.

W I etapie (luty – marzec) 
gminy, wspólnoty mieszkaniowe 

i spółdzielnie mogą zgłaszać pro-
ponowane lokalizacje dla „po-
dwórek”. Sprawdziliśmy, czy na 
długiej liście lokalizacji znalazły 
się miejsca z naszej okolicy. Jak 
do tej pory zgłoszenie złożył je-
dynie Brwinów (ul. Grodziska).

W maju i kwietniu internauci 
będą mogli głosować na wybra-
ne lokalizacje. W lipcu i sierpniu 
„podwórka” będą powstać w tych 
miejscach, które zdobyły naj-
więcej głosów.  (AS) 
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Kolejne skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną

GRODZISK MAZOWIECKI
Ciąg dalszy dążenia 
władz Grodziska 
Mazowieckiego 
do poprawy 
bezpieczeństwa na 
miejskich drogach. 

Po rondzie na Orzeszkowej 
i 3 Maja sygnalizacja świetl-
na pojawi się przy skrzyżo-
waniach ulic Nadarzyńskiej 
i Piaskowej oraz Nadarzyń-
skiej i Warszawskiej.

Wjazd na ul. Nadarzyńską 
z odchodzących od niej Piasko-
wej i Warszawskiej nie należy 
do łatwych, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu. – Nadarzyńska 
jest drogą z pierwszeństwem 
przejazdu. Żeby w nią skręcić, 
trzeba poczekać, aż wszyscy 
przejadą i droga będzie wolna. 
To czasem długo trwa i tworzą 
się korki – narzeka pan Karol, 
mieszkaniec Grodziska.

Powstanie sygnalizacji 
świetlnej nie tylko ułatwi kie-
rowcom przejazd, ale wpłynie 
też na poprawę bezpieczeństwa 

na obu skrzyżowaniach. – Bie-
rzemy pod uwagę głos miesz-
kańców, którzy zgłaszają, że 
widoczność tam jest ograni-
czona, a żeby wyjechać na ulicę 
Nadarzyńską, trzeba korzystać 
z uprzejmości innych kierow-
ców, którzy przepuszczają 
się nawzajem – mówi Jacek 
Jadowski, który w grodziskim 
magistracie zajmuje się reali-
zacją projektów. Pojawienie 
się sygnalizacji ma być jednak 
rozwiązaniem tymczasowym. 
Jadowski: – Dysponujemy już 
projektami możliwych przebu-
dowań obu skrzyżowań. Trwa-
ją właśnie rozmowy z miesz-
kańcami na temat wykorzy-
stania części ich posesji na ten 
cel, ale jest to daleka perspekty-
wa. Do tego czasu będzie funk-
cjonować sygnalizacja.

Urządzenia kontrolujące 
ruch pojawią się na skrzyżo-
waniach w przyszłym roku. 
Póki co grodziski magistrat szu-
ka fi rmy, która przygotuje pro-
jekt lokalizacji sygnalizatorów 
przy drogach.  (KS) 
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Drożej za wodę
REGION
Mieszkańcy Nadarzyna 
od kwietnia będą 
musieli płacić więcej za 
wodę. Gminni radni na 
marcowej sesji wyrazili 
zgodę na podwyżkę.

Dziś stawki za wodę i ścieki dla 
indywidualnych odbiorców 
z Nadarzyna wynoszą odpo-
wiednio 2,41 zł/m sześc. brutto 
i 6,26 zł/m sześc. brutto. Staw-
ki dla przedsiębiorców są wyż-
sze – właściciele fi rm za wodę 
płacą 4,55 zł/m sześc. brutto. 
Odbiór nieczystości to już koszt 
rzędu 12,30 zł/m sześc. brutto. 
Z danych GUS wynika, że prze-
ciętny Polak rocznie zużywa 
35 m sześć. wody. To oznacza, 
że czteroosobowa rodzina 
z Nadarzyna do tej pory rocznie 
tylko za wodę płaciła 337,40 zł. 
Od 1 kwietnia mieszkańcy Na-
darzyna i innych miejscowo-
ści znajdujących się w gminie 
zapłacą więcej. O ile? 0,30 zł 
na każdym metrze sześcien-
nym wody. Nowa stawka wy-
niesie 2,70 zł/ m sześc. brutto. 
To oznacza, że za wodę miesz-
kańcy będą płacić więcej o nie-
wiele ponad 50 zł w skali roku.

Za wodę więcej zapłacą też 
nadarzyńscy przedsiębiorcy. 
Od kwietnia 5,09 zł za 1 m sześc.

W ostatnim czasie stawki za 
wodę zmienił także Brwinów. 
– Nowa cena dla gospodarstw 
domowych to 3,13 złotych za 
metr sześcienny. Wcześniej 
wynosiła ona 3,10, tak więc 
wzrosła o trzy grosze – mówi 
Magdalena Redel z Brwinow-
skiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MILANÓWEK 
Jakie losy czekają 
milanowski kompleks 
przyrodniczo-
-krajobrazowy 
Turczynek? Czy 
burmistrz Wiesława 
Kwiatkowska, podobnie 
jak jej poprzednik, będzie 
chiała się „pozbyć” 
zabytkowych budowli?

T urczynek to zespół skła-
dający się z dwóch willi, 
który powstał w latach 

1904–1905. Całości dopełnia 
ogromny, bo obejmujący aż 10 
hektarów park leśny. Wybudo-
wali go Wilhelm Wellisch i Jerzy 
Meyer. Obiekt położony jest na 
granicy trzech miast-ogrodów: 
Brwinowa, Milanówka i Pod-
kowy Leśnej. Od 2008 roku 
kompleks przyrodniczo-krajo-
brazowy jest własnością miasta. 
Od tamtej pory Turczynek stał 
się jednak jakby „kulą u nogi”
milanowskich włodarzy.

W ostatnich latach były już bur-
mistrz Milanówka Jerzy Wysocki 
uznał, że najlepszym rozwiąza-
niem zarówno dla miasta, jak i za-
bytkowych obiektów jest sprzedaż 
Turczynka. Jednak mimo czterech 
prób, nieruchomości nie udało się 
zbyć. Powodem mogła być cena 
wywoławcza jaką ustanowiło mia-
sto. To, bagatela, 8,9 mln zł. 

Czy obecna burmistrz Wiesława 
Kwiatkowska chce kontynuować 

pomysł swojego poprzednika? 
– Nie przewiduję sprzedaży Tur-
czynka. Po kilku próbach zby-
cia willi widać, że nie był to dob-
ry kierunek – odpowiada. 

Jaki los czeka zatem zabytko-
wy kompleks? – Tak się złożyło, 
że w tym roku musimy zaktualizo-
wac strategię rozwoju miasta. Chcę 
to wykorzystać – mówi Wiesława 
Kwiatkowska. I dodaje: – Strategię 
chcemy omówić z organizacjami 
pozarządowymi i mieszkańcami. 
To okazja również do tego, by po-
rozmawiac z nimi o Turczynku.

Choć kompleks przyrodniczo-
-krajobrazowy Turczynek w rę-
kach Milanówka jest od siedmiu 
lat to na terenie komplesku nie 
prowadzono żadnych większych 
prac. Wille stoją puste i niszczeją. 
Sytuacja z roku na rok jest coraz 
gorsza, a miasto nie jest w stanie 
przeprowadzić modernizacji za-
bytków. – Powiedzmy otwarcie. 
Sami nie damy rady tego zrobić. 
Wątpię też, by na rewitalizację 
Turczynka udało nam się zdo-
być pieniądze z Unii, ponieważ 

Nie pójdzie pod młotek
Zabytkowy kompleks Turczynek w rękach Milanówka jest od siedmiu lat
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Zabytkowy kompleks Turczynek w rękach Milanówka jest od siedmiu lat

 Jaki los czeka Turczynek?

na tego typu zadania nie prze-
widziano środków – tłumaczy 
Wiesława Kwiatkowska. – Jed-
nym z rozwiązań, z którego mo-
żemy skorzystać to partnerstwo 
publiczno-prywatne. Nie chce 
jednak sama podejmować de-
cyzji o tym jak zagospodarować 
Turczynek – podkreśla.

Burmistrz Wiesława Kwiat-
kowska zaznacza jednak, że nie 
będzie forsowała za wszelką ce-
nę swojej wizji. – To będzie tylko 
jeden z możliwych kierunków, 
którymi możemy pójść w przy-
padku Turczynka. Decyzję chcę 
jednak podjąć wspólnie z miesz-
kańcami, bo ten obiekt właśnie 
im ma służyć – mówi. 

Konsultacje w sprawie strate-
gii rozwoju miasta mają ruszyć 
w najbliższym czasie. W ten spo-
sób burmistrz zamierza zebrać 
od mieszkańców i organizacji 
pozarządowych pomysły i wnio-
ski, które później będą zawarte 
w strategii. Sam dokument po-
winien zostać zaktualizowany 
do końca tego roku. 

Piątek, 20 Marca 2015
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ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Inwestuj i mieszkaj w Brwinowie 
Parzniew, ul. Działkowa
powierzchnia działki: 9 697 m2

cena wywoławcza: 3 200 000 zł

Działka w Parzniewie (gm. Brwi-
nów), tuż przy granicy z Pruszkowem, 
w sąsiedztwie istniejących nowocze-
snych osiedli mieszkaniowych po-
łożonych przy ul. Działkowej (Twój 
Parzniew Miasto Ogród). Przezna-
czona pod wielorodzinną zabudo-
wę mieszkaniową z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych.

Położenie Brwinowa kusi inwestorów poszukujących terenów pod budowę centrów logistycznych i zakładów w strefi e przemysłowej. Przyciąga również 
nowych mieszkańców, którzy w samym Brwinowie i podmiejskich osiedlach odnajdują wśród zieleni dobre warunki życia. 

11 sob.  
18:00

Edith i Marlene
spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. J. Kiepury
Występują: Anna Sroka-Hryń, Halina Mlynkova, Ewa Telega, Arkadiusz Brykalski,  
Lesław Żurek, Julian Mere

12 niedz. 
18:00 Zgaga  monodram Doroty Stalińskiej

15 śr.
12:00

Piękna nasza Polska cała
koncert edukacyjny 
Występuje: balet PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

18 sob.
18:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki 

25 sob.
18:00

MAZOWSZE i POLSKI BALET NARODOWY 
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego  
oraz artyści Polskiego Baletu Narodowego

26 niedz. 
18:00

Dziwna para 
spektakl teatralny Teatru Gudejko
Występują: Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński,  
Wojciech Wysocki / Jerzy Gudejko, Katarzyna Żak
Reżyseria: Wojciech Adamczyk
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Reklama

Uczennice walczą o miejsce w Sejmie
EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Polityka to 
zainteresowanie mało 
popularne wśród 
młodzieży. Tymczasem 
dwie uczennice 
pruszkowskiego 
Gimnazjum nr 3 biorą 
udział w konkursie 
organizowanym przez 
Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 
i w nagrodę być 
może zasiądą
w sejmowych ławach.
 

C elem konkursu jest wy-
łonienie reprezentantów 
dzieci i młodzieży, któ-

rzy 1 czerwca, w Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka, na jeden 
dzień przejmą symbolicznie wła-
dzę w polskim Sejmie. 460 lau-
reatów z całego kraju zasiądzie 
na sali plenarnej, aby debatować 
o ważnych dla siebie sprawach 
i przygotować uchwałę skiero-
waną do dorosłych parlamen-
tarzystów.

O tę nagrodę postanowi-
ły powalczyć Zuzanna Frejlich 
i Katarzyna Bielarczyk, uczen-
nice klasy II C Gimnazjum nr 
3 w Pruszkowie. Dlaczego zde-
cydowały się na udział w kon-
kursie? – Polityka bardzo nas 
interesuje, na co dzień działa-
my w samorządzie szkolnym – 
tłumaczy Zuzia. – Traktujemy to 
jako możliwość wyrażenia swo-
jego zdania. Dodatkową zachętą 

jest możliwość uzyskania oce-
ny celującej z WOS-u – doda-
je Kasia.

Warunkiem udziału w kon-
kursie jest wykonanie zadania 
rekrutacyjnego. W tym roku je-
go temat to „Miejsca młodych 
– jakiej przestrzeni publicznej 
potrzebuje młodzież”. – Dwu-
osobowe zespoły mają za zadanie 
przeprowadzić badanie wybra-
nego miejsca w przestrzeni pu-
blicznej oraz zaproponować 
zmiany i działania wynikające 
z uzyskanych wniosków – infor-
muje Centrum Edukacji Oby-
watelskiej.

Jak z zadaniem poradziły 
sobie uczennice z Pruszkowa? 
– Przeprowadziłyśmy ankiety 
wśród uczniów szkół ponadpod-
stawowych w Pruszkowie i Pia-
stowie. W sumie udało nam się 
w ten sposób przepytać sto osób 
– mówi Zuzia. Jakie zagadnie-
nia znalazły się w kwestiona-
riuszu? – Pytałyśmy o to, jakiej 

przestrzeni potrzebuje młodzież, 
czy jest jej wystarczająco dużo, 
czego brakuje w mieście i co naj-
bardziej podoba się w Pruszko-
wie – opowiada Kasia.

Z najczęstszych odpowiedzi 
uczniów wynika, że młodzieży 
głównie brakuje w mieście pla-
cówek rozrywkowych – kina, 
kawiarni i centrum handlowe-
go. Najbardziej doceniają takie 
miejsca jak pruszkowskie parki, 
basen, stadion Znicza i Miejski 
Ośrodek Sportu. Przestrzeń dla 
młodych ludzi jest według nich 
zbyt mała, bo większość atrakcji 
znajduje się w Warszawie a nie 
na miejscu. Jak taka przestrzeń 
powinna wyglądać? Ankietowa-
ni wskazali, że powinna gwaran-
tować swobodę, bezpieczeństwo 
i być wolna od narkotyków.

Wyniki konkursu poznamy 
w połowie kwietnia. Wtedy też do-
wiemy się, czy uczennice z Prusz-
kowa zasiądą w sejmowych ła-
wach 1 czerwca tego roku. 
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Brwinów, ul. Żwirowa 
powierzchnia działki: 3 981 m2

cena wywoławcza: 836 010 zł

Działka w Brwinowie, ponad 12-tysięcz-
nym mieście będącym siedzibą gminy. 
Położona w atrak cyjnym miejscu, w oto-
czeniu willowej zabudowy, pamiętającej 
czasy, kiedy Brwinów stawał się popu-
larnym pod warszawskim letniskiem, 
a zamożni mieszkańcy stolicy decydo-
wali się na budowę podmiejskich willi, 
służących nierzadko jako „drugi dom”. 
Dziś na działce znajdują się jedynie frag-
menty przedwojennego budynku. Urząd 
Gminy Brwinów dysponuje jednak do-
kumentacją pozwalającą na odbudowę 
willi, jeśli taka byłaby wola inwestora.

Brwinów, rejon ul. Bratniej 33 
powierzchnia działki: od 900
 do 2 249 m2

27 działek ma funkcję mieszkaniowo-
-usługową (przetarg w kwietniu), a 6 prze-
znaczonych jest pod usługi publicz-
ne i mieszkalnictwo jednorodzinne. 
Wszystkie działki, z wyjątkiem wielo-
kątnej działki nr 126, mają kształt pro-
stokąta. Do stęp do drogi publicznej ul. 
Bratniej przewidziany jest po przez drogi 
wewnętrzne: ul. Brzo skwiniową, Agre-
stową, Aroniową, Czereśniową, Mo-
relową, Derenio wą, Pigwową i drogę 
lokalną ul. Gruszową. Obecnie dro-
gi te nie są jeszcze urządzone, a teren 
dzia łek rozpościerający się od strony 
ulicy Bratniej w kierunku torów PKP 
jest płaski, porośnięty trawami i poje-
dynczymi drzewami.

Kanie, ul. J. Piłsudskiego 
powierzchnia działki: 3 000 m2 

cena wywoławcza: 630 000 zł

Działka w kształcie litery „L”, położona 
na obszarze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronio nego 
Krajobrazu. Ma dostęp do drogi publicz-
nej ul. Piłsudskiego i jest czę ściowo za-
drzewiona. 

Więcej informacji: 
www.oferta.brwinow.pl

Promocja

Kanie, ul. Szkolna
powierzchnia działki: 3 594 m²
cena wywoławcza: 1 040 000 zł

Działka w Kaniach (gm. Brwinów) 
przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, 
znajduje się między drogą wojewódzką 
nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), 
a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się 
pozostałości budynku mieszkalnego 
o powierzchni 55 m2. O atrakcyjności 
działki decyduje jej położenie. Droga 
nr 719 odznacza się największym w wo-
jewództwie natężeniem ruchu.

Gmina Brwinów oferuje 
nieruchomości na sprzedaż
Najbliższy przetarg dotyczący 
nieruchomości w Brwinowie 
(ul. Bratnia) i w Kaniach (ul. J. Piłsudskiego) 
już 23 kwietnia 2015 r.

Informacje:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro,
tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej do dnia 17 kwietnia 2015 r.  

Piątek, 20 Marca 2015
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Zamów: 
) 22 758 77 88 * reklama@wprmedia.pl  

x Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► FREZER - PRODUKCJA MASZYN 
PAKUJĄCYCH - PĘCICE MAŁE - K/JANEK - 
BIURO3@COFFEE-SERVICE.EU, 502-204-866 

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU - 
PRODUKCJA OPAKOWAŃ – AUTOMATY 
PAKUJĄCE - SOKOŁÓW K/JANEK - BIURO@
COFFEE-SERVICE.EU 

Kelnera do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

Kucharza do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

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

 ► Pomoc kuchni i kucharz, 606 407 078 

Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy 
w charakterze sanitariuszy 
w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim.
Oferujemy umowę o pracę. 
Kontakt tel. 510 011 309 lub 510 14 539 

 ► Przyjmę do pracy w Kiosku w Pruszkowie. 
Emerytkę, rencistkę. Pracowitą uczciwą 
tel. kom. 692 884 461

 ► Sklep Bacówka Towary Tradycyjne 
w Pruszkowie zatrudni odpowiedzialną 
i energiczną sprzedawczynię 
z doświadczeniem. Tel: 604 78 77 76

 ► Specjalista ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej, Doświadczenie w sprzedaży 
w prasie, własna baza klientów. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie 
– podstawa + prowizja, niezbędne 
narzędzia pracy i możliwości rozwoju 
w prężnie rozwijającym sie wydawnictwie 
regionalnym. CV i list motywacyjny 
na: milena.skoczylas@wprmedia.pl 

Sprzątającą do Hotelu w Otrębusach, 
tel. 510 931 407 

Nieruchomości – sprzedam

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

Mieszkanie w Pruszkowie na osiedlu 
PRZY PAŁACU, 56 m2, 2 pokoje (salon 
połączony z kuchnią, sypialnia), łazienka 
z wc, przedpokój. Wykończone w wysokim 
standardzie, 4 piętro w bloku 4 piętrowym 
z 2010r., balkon/taras (ok. 14m2) z widokiem 
na patio. Mieszkanie widne, przestronne. 
Cena 365 000 zł (z możliwością kupienia 
miejsca w garażu podziemnym cena 
25 000 zł)  tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., ceny 
już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

Mieszkania w Milanówku 112-116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► 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  

Pruszków – garaż 20m2 okolice WKD 

 ► Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1 875m2, ogrodzona, cicha lokalizacja, do WKD 
7 minut, media, energia, siła, gaz, woda ujęcie 
własne. Więcej informacji pod numerem: 
605 305 422 lub 607 687 997 

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

 ► Sprzedam kawalerkę. Centrum Pruszkowa 
ul. Hubala, 30m Parter (wysoki). Blok z cegły. 
Czynsz 240 zł. Cena 169 000 zł 

 ► Sprzedam mieszkanie, 40 mkw, 2 pokoje, 
II piętro. Pruszków Żbików ul. 3go Maja. 
Blok z cegły.  Cena 153 000 zł. Bez 
pośredników. Tel.  600 200 702 

 ► 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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy 
na ul. Kościuszki w samym centrum 
Pruszkowa. Mieszkanie na 1pietrze, 
2 pokojowe (oddzielna kuchnia) w pełni 
wyremontowane. Ogrzewanie centralne, 
możliwość parkowania na podwórku, 
piwnica. Cena 275 tys. do negocjacji. 
503 647 032 

 ► Sprzedam przytulną kawalerkę 
35 mkw. w Pruszkowie, idealna 
lokalizacja przy stacji WKD. Investor 
Nieruchomości Warszawa 
ul. Cynamonowa 19,
tel. 535 540 440

 ► Sprzedam zagospodarowaną, atrakcyjną 
działkę budowlaną - 1 338 m2 w Strzeniówce. 
Działka ogrodzona + domek drewniany. 
Wszystkie media + kanalizacja miejska, 
tel. 22 728 16 94

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► Kwatery pracownicze, 609 218 062 

 ► Pruszków, centrum Komorowa, lokal 
usługowo-handlowy do wynajęcia, 
501 012 555 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie o wysokim 
standardzie w centrum Pruszkowa, 
40m2. 504 204 700 

Nauka

 ► Angielski, 603 403 892 

 ► Angielski - certyfi kat australijski, 
607 596 383 

Automoto – kupię

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

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 TELEWIZJA montaż serwis 
TANIO tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Czyste auto-tapicerka, skóra, 516 315 195 

Dachy, krycie, naprawy 511 928 895

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne – nowe, 
naprawa istniejących, pomiary. Solidnie, 
szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne, 24h/7dni, 
tel. 507 157 730 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

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

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
511 259 852 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, 
wieczorowy, sylwestrowy, karnawałowy, 
studniówkowy, fotografi czny i inne 
ważne okazje! Pracuję tylko na 
sprawdzonych kosmetykach, bardzo 
dobrej jakości, które utrzymują się 
przez całą noc! Dojazd na terenie 
Pruszkowa i okolic! Tel. 503 120 868, 
mail :ms.annawalewska@gmail.com 

PĘCICE MAŁE
W sobotę około 
godz. 14.00 nieznany 
do tej pory mężczyzna 
wjechał samochodem 
do rowu przy 
ul. Parkowej 
w Pęcicach Małych 
i uciekł z miejsca 
zdarzenia. 

Nasza skrzynka redakcyjna 
szybko zapełniła się spekula-
cjami czytelników, że spraw-
cą mógł być policjant, który 
prowadził auto pod wpływem 
alkoholu. – Policjant z prusz-
kowskiej komendy wjechał 
samochodem do rowu przy 
ul. Parkowej w Pęcicach Ma-
łych. Był kompletnie pijany, ale 
zdołał uciec – twierdził jeden 
z naszych czytelników.

O wyjaśnienia zwrócili-
śmy się do Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 
– W sobotę doszło do takiego 
zdarzenia, ale nie mamy żad-
nych powodów, aby przypusz-
czać, że sprawcą był policjant 
– powiedziała komisarz Do-
rota Nowak, rzecznik pra-
sowy pruszkowskiej policji. 
– O zdarzeniach z udziałem 
policjantów dowiaduję się 

natychmiast. W tym przypad-
ku nie ma żadnych podstaw, 
aby przypuszczać, że był to 
funkcjonariusz – dodawała.

Co zatem stało się w Pęci-
cach? – Otrzymaliśmy zgłosze-
nie, że kierowca samochodu 
osobowego stracił panowa-
nie nad kierownicą i wjechał 
do rowu. Oddalił się z miejsca 

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

PODKOWA LEŚNA
Przebudowa ulicy 
Bukowej w Podkowie 
Leśnej będzie 
kontynuowana. 
Poza nową nawierzchnią, 
na drodze pojawią 
się także progi 
zwalniające.
 

To już drugie podejście 
miejskich włodarzy do 
przebudowy ul. Buko-

wej. Rozpoczęte pod koniec 
października 2014 roku prace 
trzeba było przerwać z powodu 
pogorszenia warunków atmos-
ferycznych i zastrzeżeń co do 
zastosowanej przez wykonaw-
cę mieszanki, którą miała zostać 
pokryta droga. – Przeprowadzi-
liśmy badania sprawdzające, ile 
„asfaltu jest w asfalcie”. Oka-
zało się, że zastosowana mie-
szanka była gorsza jakościowo, 
niż ta, która planowo miała się 
tam znaleźć. Groziło to szyb-
kim zniszczeniem nawierzch-
ni i pojawieniem się na jezdni 

z przebudową nie przewidziano 
większych utrudnień dla kierow-
ców. Droga będzie nieprzejezdna 
tylko trzy dni, w trakcie których 
położona zostanie nowa na-
wierzchnia asfaltowa.

Wstrzymanie przebudowy 
ulicy Bukowej pozwoliło na 
wprowadzenie zmian w pro-
jekcie. Nowością jest budowa 
progów zwalniających, któ-
re mają wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa. Dodatkowo 
prędkość na całej długości uli-
cy będzie ograniczona do 30 km 

dziur – mówi Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

W najbliższym czasie drogo-
wcy wrócą na Bukową. Kiedy? 
– Dokładnego terminu jesz-
cze nie znamy, bo czekamy na 
ustabilizowanie się temperatur. 
W nocy musi być powyżej zera, 
a w ciągu dnia minimum dzie-
sięć stopni Celsjusza. Podko-

/godz., a na jezdni wyznaczone 
zostaną pasy dla rowerzystów. 
Mają być alternatywą dla ście-
żek rowerowych, których budo-
wa jest niemożliwa. Co istotne, 
nie zmienił się budżet projek-
tu i w dalszym ciągu zamyka się 
w kwocie 472 tys. zł.

Prace modernizacyjne swoim 
zasięgiem obejmą ulicę Buko-
wą na odcinku pomiędzy Topo-
lową Grabową. Po ich zakoń-
czeniu zostanie rozpisany prze-
targ na przebudowę pozostałej 
części drogi. 

Drogowcy wrócą na ulicę Bukową
Nie przewidziano dużych utrudnień. Droga będzie nieprzejezdna tylko trzy dni
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Wjechał do rowu. Pijany? 
Nie przewidziano dużych utrudnień. Droga będzie nieprzejezdna tylko trzy dni

zdarzenia. Nie znamy jego 
tożsamości, ale prowadzi-
my czynności, aby ją ustalić. 
Ślady w aucie zostały zabez-
pieczone przez technika krymi-
nalistyki, więc jego odnalezie-
nie to kwestia czasu – mówiła 
kom. Nowak.   (EL)

– Nie ma żadnych 
podstaw, aby 
przypuszczać, 
że był to 
funkcjonariusz 
– mówiła kom. 
Dorota Nowak 

To już drugie 
podejście miejskich 
włodarzy do 
przebudowy 
ul. Bukowej

wianie zostaną poinformowani 
o pracach odpowiednio wcze-
śniej za pośrednictwem strony 
internetowej miasta, a miesz-
kańców okolicznych posesji 
powiadomi osobiście wyko-
nawca – tłumaczy burmistrz 
Tusiński. Dodaje, że w związku 

 Prace obejmą ulicę Bukową na odcinku pomiędzy 
Topolową a Grabową

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy policjanci w związku 
z prowadzoną sprawą przepro-
wadzili przeszukanie w jednym 
z mieszkań na terenie miasta. 
Choć sprawdzali wszystkie po-
mieszczenia, to na „najciekawsze” 
znalezisko natrafi li w kuch-
ni. W jednej z szafek znaleźli 

kilkadziesiąt brązowych grudek 
ukrytych w brunatnym kubku. 
25-letnia Justyna M., właściciel-
ka mieszkania, poinformowała 
policjantów, że to dopalacze. Zna-
lezione grudki zostały zabezpie-
czone, a kobieta zatrzymana. Po 
przebadaniu tajemniczych bryłek, 

W brunatnym kubku 
znaleziono porcje haszyszu

okazało się jednak, że to haszysz. 
Łącznie mundurowi zabezpieczyli 
33 porcje narkotyku. Jego czarno-
rynkowa wartość została osza-
cowana na 1300 zł. Justyna M. 
usłyszała zarzut posiadania środ-
ków odurzających. 25-latce grozi 
kara do trzech lat więzienia. (AS)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
 MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U z 2015r. poz. 199) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IV.24.2015  z dnia  
29 stycznia  2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
 – Kopernika.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. 
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16,  w terminie do dnia  14 kwietnia 
2015 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie 
z art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy 
z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Miasto Pruszków przystępuje 
do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji  ww.  planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju  
nr 70  i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do 
przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia  14 kwietnia 2015 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy 
składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres  
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie  do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki  i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju 
nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail 
prezydent@miasto.pruszkow.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko 
lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 
ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, imprezy 
okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 
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Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

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

 OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DREWNA

UZYSKANEGO Z WYCINKI 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. T. Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, NIP 534-000-30-46, Tel.: 22 208 88 88, Fax.: 22 208 88 00
E-mail: zp@mazowsze.waw.pl, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna uzyskanego z wycinki. 

Warunki przetargu:
1.  Przetarg obejmuje sprzedaż nieposortowanego drewna różnych klas grubości i jakości, 

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

według szacunków obejmuje 43,93 m3. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonania wizji 
lokalnej przedmiotu sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu jego terminu ze Sprzedającym. 

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

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

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

6.  Cena wywoławcza wynosi 50,00 zł/m3 netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium  wynoszącego 10% ceny szacunkowej, na rachunek bankowy Sprzedającego 
Nr PKO Bank Polski 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971 lub gotówką w kasie, nie później 
niż do momentu otwarcia przetargu.

7.  Przetarg odbędzie się w dniu 8.04.2015 r. o godz. 11-tej, w siedzibie Mazowsza przy 
ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, budynek „Pałac”, pokój 216.

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

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

10.  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
11.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela: Jacek Leptacz tel. 509 000 680 od 

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

Reklama
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