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Fotoradary schowane do szafy
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Od 1 stycznia duża 
część fotoradarów albo 
została zafoliowana, 
albo trafi ła do... szafy. 
Powód? Strażnicy 
gminni i miejscy nie 
mają już uprawnień 
do korzystania z tych 
urządzeń. Zmiany 
w przepisach odbiją
się również na 
budżetach gmin.

F otoradary miały słu-
żyć jako „straszak” 
na kierowców, któ-

rzy mocniej wciskają pedał 
gazu na gminnych drogach 

Strażnicy gminni i miejscy nie mogą korzystać z fotoradarów, a gminy tracą pieniądze
i nie przestrzegają ograniczeń 
prędkości. Miały przyczynić 
się do wzrostu bezpieczeń-
stwa na lokalnych ulicach, 
ale w niektórych miejscach 
ważniejsze od bezpieczeń-
stwa stały się... pieniądze. 
„Maszynki do robienia ka-
sy” – tak większość kierow-
ców dziś nazywa fotoradary. 

Od 1 stycznia 2016 roku, 
po odebraniu strażnikom 
miejskim i gminnym upraw-
nień do korzystania z fotora-
darów, liczba tych urządzeń 
przy lokalnych drogach 
znacznie zmalała. Podob-
nie będzie z wpływami do 
gminnych kas. W naszym 
regionie „po kieszeni” mają 
dostać Brwinów, Nadarzyn 
i Grodzisk Mazowiecki. Ale 
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POSZUKUJESZ PRACOWNIKA? SZUKASZ PRACY? 
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Skontaktuj się z nami telefonicznie 695 060 634  
lub mailowo: katarzyna.piekut@adecco.com lub odwiedź nas osobiście: 
Adecco Poland Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 16 A lok. 44; 05-800 Pruszków

czy na pewno? – Ja się cieszę,
że strażnicy nie mają foto-
radarów. Obsługa związana 
z wystawianiem i wysyłaniem 
mandatów wymagała od nas 
zatrudnienia dodatkowych 
osób. Realnie wcale nie zara-
bialiśmy na tym zbyt wiele. Te-
raz strażnicy będą mogli za-
jąć się spraw ami porządko-
wymi, a to dla nasważniejsze 
– twierdzi Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Skąd zmiany w przepisach? 
To wynik raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, która w 2014 ro-
ku sprawdziła, czy strażnicy 
miejscy wykorzystują fotorada-
ry zgodnie z przeznaczeniem. 

PRUSZKÓW

– Zakładam, że to właśnie 
mieszkańcy mają najlepsze 
pomysły na to, co chcą mieć 
w swoim otoczeniu. Trzeba 
tylko dać im narzędzia, 
zasygnalizować drogę – mówi 
Maksym Gołoś, starosta 
pruszkowski, w wywiadzie 
dla „Gazety WPR”.  4

Część lokatorów 
wróciła do domu

PRUSZKÓW

Część lokatorów pruszkowskiej 
kamienicy przy ulicy Pięknej, 
w której w sobotę 9 stycznia 
wybuchł pożar, wróciła 
już do swoich mieszkań. 
Dla pozostałych miasto 
poszukuje lokali. Budynek 
czeka kompleksowy remont, 
ale minie kilka miesięcy 
zanim się rozpocznie.  3
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medica-med
rehabilitacja lecznicza

NZOZ Medica-Med informuje, że z dniem 1.02.2016 r. rozpoczyna działalność 
w nowej siedzibie przy ul. Ołówkowej 1E w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej,  
rehabilitacji leczniczej oraz ośrodka dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Serdecznie zapraszamy!

Strażnicy gminni i miejscy nie mogą korzystać z fotoradarów, a gminy tracą pieniądze

D Z I Ś  W  N U M E R Z E  D O D AT E K  M O T O R Y Z A CYJ N Y czytaj  8-12

NOWO OTWARTA 
PRZYCHODNIA

ul. Główna 104, 05-806 Granica
tel. 22 724 48 28; e-mail: amedica@amedica.eu

9 edycja

Pruszków
12-13 m�ca

Najlepsze oferty
w jednym miejscu

  |  Hala Znicz, godz. 10-16  

targi.pruszkow.pl

Pomysły płyną 
od mieszkańców

KONTRAKT Z NFZ
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Feryjnej nudy nie będzie
REGION
Dwutygodniowa 
przerwa od nauki 
rozpocznie się na 
Mazowszu 1 lutego. 
Jak zorganizować 
dzieciom ten czas, 
jeśli nie wybieramy 
się z nimi na dłuższy 
wyjazd? Z pomocą 
przychodzą ośrodki 
kultury, szkoły 
i kluby sportowe. 

W Pruszkowie można wybie-
rać z szerokiej oferty – od za-
jęć z koszykówki i karate, po 
spotkanie z historią i komik-
sem. Dzieci w wieku 7-12 lat 
na bezpłatne warsztaty ko-
miksowe zaprasza Muzeum 
Dulag 121. W programie nie 
tylko zajęcia plastyczne, ale też 
wycieczka do warszawskiego 
Muzeum Karykatury. Zapisy 
przyjmowane są do 30 stycznia 
pod nr tel. (22) 758 86 63 lub 
mailowo: dulag@dulag121.pl. 

Ferie z koszykówką to pro-
pozycja klubu MKS Prusz-
ków. Zajęcia prowadzone 
będą w Hali MOS w Prusz-
kowie, przy ul. Gomulińskie-
go 4, codziennie od godz. 9 
do 17. Dzieci będą miały za-
pewniony obiad i podwie-
czorek, a zajęcia poprowadzą 
trenerzy. Koszt 5-dniowe-
go turnusu to 250 zł. Rezer-
wacja miejsc poprzez mail 
mkspruszkow@o2.pl lub tele-
fonicznie: 602 326 066. 

W dniach 8-12 lutego na 
sportowo czas będzie można 
spędzić pod okiem instrukto-
rów z pruszkowskiego Karate 
Klubu. Zajęcia organizowa-
ne są w Szkole Podstawowej 
nr 2. W programie trenin-
gi, wycieczka, projekcje fil-
mów. Koszt 300 zł. Zapisy 
przyjmowane są do 30 stycz-
nia pod adresem mailowym 
biuro@karate.pruszkow.pl. 

„Zimowiska” w swoich sie-
dzibach organizują też prusz-
kowskie podstawówki. 

Na feryjną nudę nie będą 
narzekać uczniowie z Grodzi-
ska Mazowieckiego. Tamtej-
sze Centrum Kultury zaprasza 
na „Zimę w mieście” – cykl 
bezpłatnych zajęć tanecznych, 
muzycznych i plastycznych. 
Zapisy trwają, a liczba miejsc 
jest ograniczona. Dziecko 
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Klub MKS 
Pruszków 
proponuje ferie 
z koszykówką

Okazało się, że w wielu przy-
padkach gminy dzięki kontro-
lom prędkości przez strażników 
„reperowały” budżety. Fotora-
dary stały się narzędziami do 
zarabiania pieniędzy. W niektó-
rych gminach dawały dochody 
rzędu kilku milionów złotych! 
Sejm zdecydował więc o zabra-
niu strażnikom uprawnień, które 
umożliwiały im przeprowadza-
nie pomiarów prędkości.

Ile „zarobili”?
W naszym regionie foradarami 
dysponowali strażnicy z Brwi-
nowa, Nadarzyna i Grodziska 
Mazowieckiego. Wpływy genero-
wane m.in. z tytułu kar i grzywien 
za nieodśnieżanie, spożywanie 
alkoholu w miejscu publicz-
nym, czy mandatów za prze-
kroczenie prędkości w 2015 r.
wyniosą w Brwinowie około 
66 tys. zł, a w Grodzisku około 
1 mln zł. W Nadarzynie wciąż 
jeszcze nie wiadomo ile „zaro-
biła” straż gminna. W 2014 r. by-
ło to niewiele ponad 540 tys. zł, 
a urzędnicy zaznaczają, że kwota 
z 2015 r. będzie wyższa, ponie-
waż wprowadzono upomnie-
nia dla kierowców zwlekających 
z uregulowaniem mandatu.

O ile w przypadku gminy 
Brwinów kwota nie jest pokaźna, 
o tyle budżety pozostałych wy-
mienionych uszczuplą się w tym 
roku o znaczne kwoty. W 2016 r.
dochody wygenerowane przez 
straże miejskie są szacowane na-
stępująco: w Grodzisku to już za-
ledwie 350 tys. zł, w Nadarzynie 
– 130 tys. zł, w Brwinowie – nie-
wiele ponad 23 tys. zł

Pieniądze to nie 
wszystko
Zapytaliśmy włodarzy oko-
licznych gmin czy obniżenie 

Strażnicy gminni i miejscy nie mogą korzystać z fotoradarów, a gminy tracą pieniądze
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ograniczenie prędkości ściąga 
nogę z gazu – dodaje.

Jakie stanowisko ma Nada-
rzyn? – Czerpaliśmy korzyści 
z fotoradarów, ale realna kwo-
ta była bardzo niska. Kontrole 
odbywały się głównie przy szko-
łach i miejscach użyteczności pu-
blicznej. W pierwszej kolejności 
stawialiśmy na bezpieczeństwo 
– mówi Tomasz Muchalski, wi-
cewójt. I dodaje: – Za fotorada-
rami nie płaczemy, zwłaszcza, że 
mieliśmy tylko jedno urządzenie 
przenośne. Myślimy jak uspraw-
nić pracę straży gminnej, by po-
ziom bezpieczeństwa nie zmalał.

Komu fotoradar, komu?
Jaki będzie dalszy los fotorada-
rów? Na to pytanie trudno dziś 
odpowiedzieć. Zgodnie z pier-
wotnymi założeniami straże 
gminne miały oddać stacjonar-
ne i przenośne fotoradary odpo-
wiednio do Inspekcji Transportu 
Drogowego i Policji. Później po-
jawiła się informacja o likwidacji 
ITD, która miałaby zostać wcie-
lona w zastępy policji. Kłopot 
w tym, że policjanci nie palą się 
do przejmowania urządzeń od 

strażników. – 12 stycznia otrzy-
maliśmy informację od Komen-
dy Głównej Policji w Warszawie, 
by nie przejmować od strażników 
fotoradarów – mówi nam st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Po-
dobnie wypowiada się pruszkow-
ska policja. – Na razie nie mamy 
planów, by przejmować fotora-
dary z Nadarzyna czy Brwinowa 
– twierdzi st. asp. Marzena Dą-
browska z KPP Prusków.

Kilka dni temu minister Infra-
struktury i Budownictwa Andrzej 
Adamczyk powiedział, że ITD 
nie zostanie zlikwidowana. Czy 
fotoradary trafi ą więc do ITD, 
a dokładnie do podległego jej 
Centrum Automatycznego Nad-
zoru nad Ruchem Drogowym? 

– Aktualnie dobiega końca 
analiza wniosków o przejęcie 
urządzeń rejestrujących, które 
wpłynęły do Głównego Inspek-
toratu Transportu Drogowego ze 
strony straży gminnych. Wszyst-
kie zainteresowane podmioty 
zostaną poinformowane o za-
twierdzonych wynikach wspo-
mnianej analizy – poinformowali 
nas pracownicy Wydziału Analiz 
Centrum Automatycznego Nad-
zoru nad Ruchem Drogowym. 
I dodawali: – Jednocześnie nad-
mieniamy, iż rzeczona analiza 
oraz jej wyniki uwzględniać bę-
dą m. in. możliwość techniczną 
oraz potencjalny koszt dosto-
sowania urządzeń do funkcjo-
nowania w ramach systemu 
automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym GITD i ich 
dalszej eksploatacji. Należy 
przy tym zaznaczyć, iż w obec-
nej chwili Główny Inspekto-
rat Transportu Drogowego nie 
dysponuje środkami finanso-
wymi na przejęcie, dostosowa-
nie oraz obsługę wspomnianych 
urządzeń – dodawali. 

Fotoradary schowane do szafy

wpływów z działalności straży 
gminnej jest dla nich dużym pro-
blemem. – Nie czerpaliśmy zbyt 
wielkich korzyści z fotoradarów. 
Urządzenia mieliśmy ustawio-
ne tak, by „łapały” tych, którzy 
znacznie przekraczają dozwo-
loną prędkość. I tak na drodze 
z ograniczeniem 50 km/h moż-
na było jechać 72 km/h. Tole-
rancja w przypadku pomiarów 
wynosiła aż 22 km/h – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. 

Podobnie wypowiada się 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – Realnie wcale nie 
zarabialiśmy na tym zbyt wie-
le. Musieliśmy zatrudnić kilka 
osób do obsługi, a strażnicy za-
miast zajmować się sprawami 
porządkowymi i bezpieczeń-
stwem musieli stać z fotorada-
rem – zaznacza. – Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo na drogach to 
ono znacznie się poprawiło, ale 
nie tylko przez fotoradary. Zmie-
nia się mentalność kierowców, 
którzy mają zupełnie inną kul-
turę jazdy niż jeszcze kilka lat 
temu. Dziś większość widząc 

Se
w

er
YN

 D
ĘB

iŃ
Sk

i

GRODZISK MAZOWIECKI
Znana formacja kabaretowa 
Neo-Nówka zawita do Grodziska 
Mazowieckiego z okazji 15-lecia 
działalności. Portal WPR24.pl 
i Gazeta WPR są patronami medial-
nymi wydarzenia. Wrocławski kaba-
ret zdobył ogromną popularność. 
Co będzie można zobaczyć podczas 

jego występu w Grodzisku? Naj-
większe hity Neo-Nówki, m.in. skecz 
„Niebo”. Pojawi się też kilka niespo-
dzianek dopełniających show. W Gro-
dzisku kabaret wystąpi dwa razy, 
w niedzielę 28 lutego. Pierwszy pro-
gram rozpocznie się o godz. 16, a dru-
gi o 19.30. Oba w hali sportowej przy 

Kabaret Neo-Nówka rozbawi 
widzów swoimi skeczami  

ul. Westfala 3a. Bilety w cenie 60, 
70 i 85 zł. Dla fanów Neo-Nówki ma-
my niespodziankę. Na łamach porta-
lu WPR24.pl w przyszłym tygodniu 
ogłosimy konkurs, w którym do wy-
grania będzie podwójna wejściówka 
na grodziski występ kabaretu. Zachę-
camy więc do śledzenia portalu. (SD) 

można zapisać tylko na je-
den tydzień ferii. Zgłoszenia 
przyjmowane są osobiście lub 
telefonicznie: 22 734 79 00.

O feriach nie zapomnia-
no w Piastowie. W Miejskim 
Ośrodku Kultury przez dwa 
tygodnie odbywać się będą 
m.in. warsztaty plastyczne, 
taneczne, gimnastyka. Zaję-
cia są bezpłatne, ale trzeba się 
na nie wcześniej zgłosić pod 
nr telefonu 22 723 65 50.

W Milanówku też nie za-
braknie podczas ferii atrak-
cyjnych zajęć. Będą się od-
bywać w dwóch gminnych 
zespołach szkół: nr 3 przy 
ul. Żabie Oczko i nr 1 przy 
ul. Królewskiej 69. Dzieci 
z klas podstawówki i młodsze
będą miały opiekę przez ca-
ły dzień, od godz. 7.30 do 17. 
W tym czasie nauczą się m.in. 
malować na jedwabiu, grać 
w tenisa, szachy. 

Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury uczniom w wieku 7-10 lat
proponuje zajęcia sportowe, 
zabawy integracyjne i Kino 
NOKowe. Udział kosztuje 
110 zł. Zapisy przyjmowane 
są w sekretariacie NOK-u. Za 
spędzenie ferii zapłacić trze-
ba także w Podkowie Leśnej. 
ARTFerie w Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich to 
koszt 100 zł dla dzieci miesz-
kających w mieście-ogro-
dzie i 125 dla pozostałych. 
W programie m.in. warszta-
ty lalkarskie.

W Raszynie o uczniów za-
dba Centrum Kultury. Ty-
dzień to koszt 80 zł. Wśród 
atrakcji m.in. basen, ognisko 
i bal karnawałowy. W cza-
sie ferii na linii WKD obo-
wiązywały będą przejazdy 
rodzinne, czyli 50-procen-
towa zniżka dla opiekuna 
dziecka, które nie ukończyło 
16 roku życia.  (EL) 

 W wielu przypadkach gminy dzięki kontrolom prędkości 
przez strażników „reperowały” budżety
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PRUSZKÓW
Do Pruszkowa zjadą się zespoły, aby 
wziąć udział w turnieju piłki halowej. 
– Do udziału w turnieju zaprosiliśmy 
drużyny z całej Polski. W zmaga-
niach piłkarskich wezmą udział 
młodzi piłkarze z rocznika 2007, 
którzy na co dzień trenują w klubach 
– wyjaśnia Dariusz Kulpik, jeden 

z organizatorów turnieju. Rywalizo-
wać będą: Znicz I Pruszków, Talent 
Białystok, Pogoń Siedlce, Ursus 
Warszawa, Raków Częstochowa, 
FC Komorów, Olimpia Zambrów, 
Znicz II Pruszków, „9” Siedlce, Dru-
karz Warszawa, Pogoń Grodzisk 
i Legion Warszawa. Jednak zanim 

Ogólnopolski turniej 
piłkarski w Hali Znicz

sędzia rozpocznie pierwszy mecz 
młodzi piłkarze będą mogli obser-
wować trening reprezentacji Pol-
ski w piłce halowej. Turniej o Puchar 
MZOS Pruszków zostanie rozegrany 
23 stycznia w hali Znicz. Patronat 
medialny nad wydarzeniem objęły 
„Gazeta WPR” i portal wpr24.pl. (JM)

Piątek, 22 Stycznia 2016
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PRUSZKÓW
Część lokatorów 
pruszkowskiej 
kamienicy przy ulicy 
Pięknej wróciła już 
do swoich mieszkań, 
dla pozostałych miasto 
poszukuje lokali.

P rzypomnijmy. Pożar 
w budynku przy ul. Pięk-
nej wybuchł w sobotę, 

9 stycznia. Akcja gaśnicza trwa-
ła kilka godzin i, jak podkreśla-
ją strażacy, była bardzo trudna. 
Przed płomieniami udało się 
uchronić jedną z klatek, drugą 
ogień strawił doszczętnie. 

Mieszkańcy mniej zniszczo-
nej części do budynku już wrócili. 
Chodzi o siedem lokali, z których 
trzy ucierpiały nie od ognia, ale 
od wody użytej do gaszenia. Jak 
zapewnia zarządca budynku TBS 

Część lokatorów wróciła do domu
Po pożarze kamienicy przy ul. Pięknej miasto nadal szuka mieszkań dla niektórych rodzin

całkowicie? – Cały czas szuka-
my lokali zastępczych. Jedna 
z rodzin przyjęła już propozy-
cję mieszkania z TBS, została 
też zwolniona z opłaty party-

Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Cztery rodziny przebywają jesz-
cze w hotelu. – Dla nich wciąż in-
tensywnie szukamy miejsca. Póki 
się to nie uda pozostaną w hotelu 
z zapewnionym pełnym wyżywie-
niem – wyjaśnia Andrzej Kurzela. 

Czego w dalszym ciągu potrze-
bują mieszkańcy? – Ubrań mamy 
aż nadto, ale wciąż potrzebujemy 
wyposażenia wnętrz. Począwszy 
od rzeczy prozaicznych, typu wie-
szak na ubrania, talerze, sztućce, 
czajniki, czy też zwykłego do-
niczkowego kwiatka. Takich rze-
czy mieszkańcy nie mają – mówi 
Artur Sawicki prezes Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi „Serce 
Pruszkowa”, który zaangażował 
się w pomoc mieszkańcom z uli-
cy Pięknej. Wolontariusze dyżu-
rują w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. 18-20 w siedzibie Stowa-
rzyszenia Rodzin Abstynenckich 
Socjus przy ul. Kraszewskiego 18 
i czekają na zgłoszenia pomocy. 

Ale to niejedyny pomysł na 
wsparcie. 20 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej 
odbędzie się gala charytatywna 
na rzecz pogorzelców z ulicy 
Pięknej. – Wystąpi kilka zespo-
łów disco polo i reagge, pojawią 
się strażacy z poduszkowcami, 
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cypacyjnej. Druga rodzina, wie-
lodzietna z siedmiorgiem dzieci, 
zastanawia się nad naszą propo-
zycją. Wolałaby większe miesz-
kanie i sprawdzamy, czy ktoś 
chciałby się zamienić – mówi 

20 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 2
przy ul. Jasnej 
odbędzie się gala 
charytatywna na 
rzecz pogorzelców 
z ulicy Pięknej

motocykliści, którzy zabiorą 
chętnych na przejażdżkę, przy-
gotowana zostanie aukcja. 
W krwiobusie będzie można od-
dać krew. Koszt biletu-cegiełki 
to 10 zł. W tej chwili szukamy 
sponsorów dla tej imprezy – in-
formuje Artur Sawicki. 

„Zieleń Miejska”, mogą być bez-
piecznie użytkowane. – Nadają 
się do zasiedlenia, we wszystkich 
podłączono media. Druga klatka 
została wyłączona z eksploatacji 
– mówi Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS-u. 

Budynek czeka kompleksowy 
remont, ale minie kilka miesięcy 
zanim się rozpocznie. Dokumen-
tacja projektowa dla kamienicy 
ma być gotowa w kwietniu. Ogło-
szono przetarg na jej przygoto-
wanie. W czerwcu planowane 
jest uzyskanie pozwoleń na bu-
dowę, a potem rozpisanie kolej-
nego konkursu, tym razem już 
na przeprowadzenie prac przy 
ul. Pięknej. W planach jest od-
budowanie pionu budynku wraz 
z przynależnymi lokalami, re-
mont klatki schodowej, instalacji 
elektrycznej i wodno-kanaliza-
cyjnej, wymiana okien i drzwi, 
doposażenie w węzeł cieplny.

Co w tej sytuacji z lokatorami 
z tych mieszkań, które spłonęły 

 Budynek czeka kompleksowy remont

Potrzebujesz gotówki? Przyjdź po korzystny kredyt do placówki 
partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Alior Bank oferuje różne rodzaje kredytów. 
Na pytania dotyczące tej oferty odpowiada Partner Alior Banku, prowadzący placówkę 
partnerską w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 46..

Czym się wyróżnia oferta kredytowa Alior Banku na tle ofert innych banków?
Kredyt w Alior Banku jest dostępny w różnych wariantach, od klasycznej pożyczki 
gotówkowej, poprzez pożyczkę dla określonych grup klientów (np. dla pracowników 
sektora publicznego), po kredyt konsolidacyjny. Alior Bank jako jeden z nielicznych 
banków akceptuje m.in. dochody uzyskiwane przez kierowców międzynarodowych TIR 
oraz dochody z kontraktów wojskowych.  Wychodzimy z założenia, że każdy Klient jest 
inny i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia. Szeroka oferta kredytowa Alior 
Banku pozwala znaleźć wariant kredytu najlepiej pasujący do  potrzeb i możliwości 
finansowych Klienta. 

Jednym z oferowanych kredytów jest kredyt konsolidacyjny. Co to za kredyt i komu 
go polecacie?
Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie jednego lub wielu dotychczasowych kredytów 
na jeden tańszy. Dlatego ten kredy proponujemy tym Klientom, którzy mają już kredyty 
zaciągnięte w innych bankach. Zamiana kilku kredytów na jeden daje Klientowi kilka 
korzyści. Po pierwsze – tańszy kredyt. Po drugie, wystarczy pamiętać o dacie zapłaty 
jednej raty, a nie kilku. W gąszczu rachunków, z jakimi wszyscy musimy sobie radzić, to 
duże ułatwienie. Warto wiedzieć, że przy okazji konsolidowania starych kredytów Klient 
ma także możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel.

A jakie są podstawowe parametry tych kredytów?
Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego i pożyczki gotówkowej wynosi odpowiednio 
200 000 zł i 150 000 zł. Z kolei najdłuższy okres kredytowania to 10 lat. Kwota kredytu 
dla konkretnego Klienta jest ustalana indywidualnie w  oparciu o oczekiwania Klienta 
i  o analizę jego zdolności kredytowej. Pozwala to na dogodne rozłożenie okresu spłaty 
i dostosowanie wysokości rat do możliwości finansowych Klienta. Klient otrzymuje 
propozycję warunków kredytu dosłownie w kilka minut.

Wszystkich zainteresowanych kredytem, bardziej 
szczegółowymi informacjami na temat oferty  
lub bezpłatnym badaniem zdolności kredytowej 
zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku 
w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 46, 22 729 92 67.

Po pożarze kamienicy przy ul. Pięknej miasto nadal szuka mieszkań dla niektórych rodzin
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· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 
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Samorządy protestują
REGION
Dziewięć gmin 
oprotestowało 
w oficjalnym 
piśmie propozycję 
przebiegu gazociągu 
Rembelszczyzna-Mory-
-Wola Karczewska. 
Zwracają uwagę  
na niedopuszczalny 
sposób prac nad 
projektem instalacji, 
bez zważania na 
dobro mieszkańców.

Samorządy z powiatów prusz-
kowskiego, piaseczyńskiego 
i warszawskiego-zachodniego 
protestują przeciwko kontro-
wersyjnemu projektowi po-
prowadzenia gazociągu w ich 
miejscowościach. Za inwesty-
cję odpowiedzialna jest firma 
Gaz-System S.A. Określa się 
jako strategiczna dla polskiej 
gospodarki i bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Jednak, 
według dziewięciu gmin, opera-
tor zaprojektował przebieg ga-
zociągu nie biorąc pod uwagę 
dobra lokalnych społeczności.

– Już teraz na etapie prac pro-
jektowych powinniście Państwo 
podjąć rozmowy z władzami sa-
morządowymi, reprezentujący-
mi lokalną społeczność i ustalić 
optymalne warunki realiza-
cji inwestycji, uwzględniając 
ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego i Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego – czytamy 
w piśmie podpisanym przez 
włodarzy gmin: Pruszkowa, 
Brwinowa, Piastowa, Ożaro-
wa Mazowieckiego, Raszyna, 
Starych Babic, Lesznowoli, Mi-
chałowic i Nadarzyna. – Niedo-
puszczalny jest dotychczasowy 
sposób prowadzenia rozmów 
z Państwa strony polegający na 
dezinformacji oraz ignorowa-
niu roli samorządu lokalnego – 
twierdzą samorządowcy.

Ustawa o inwestycjach w za- 
kresie budowy terminalu gazu  
ziemnego daje dużą swobodę  
przeprowadzenia budowy. Jed- 
nak nie zwalnia z pomijania in- 
teresu mieszkańców. Sprawę  
będziemy monitorować.  (SD) 

Kierunki rozwoju dla miejscowości Krosna i Moszna
BRWINÓW
Brwinowscy radni 
podczas styczniowej 
sesji uchwalili  
plany odnowy dla 
miejscowości Krosna 
i Moszna na lata 
2016-2022. 

Dokumenty zawierają charakte-
rystykę miejscowości oraz prezen-
tują planowane kierunki rozwoju. 
Posiadanie planów ułatwi ubiega-
nie się o środki zewnętrzne.

Moszna na kartach historii po-
jawiła się w XIV w. Była ważna ze 
względu na położenie – na szla-
ku komunikacyjnym łączącym 
dwie siedziby książęce: Czersk 
i Płock. W XIX wieku Moszna 
stała się siedzibą gminy. Do 1997 
r. funkcjonowała tam też szkoła. 
Obecnie Moszna to głównie ob-
szar inwestycyjny.

Obie miejscowości zamiesz-
kuje ponad 600 osób. W najbliż-
szych latach na ich terenie gmina 
Brwinów planuje przeprowadzić 

istotne inwestycje. Przede 
wszystkim chodzi o oświetlenie 
ulic, budowę ciągów rowerowo-
-pieszych oraz rozbudowę sieci 
wodociągowej. Gmina w planach 
uwzględnia też konieczność prze-
budowy 2,5 kilometrowego od-
cinka ul. Słonecznej we wsiach 
Krosna i Moszna. Problemem dla 
mieszkańców drugiej z tych miej-
scowości jest ruch samochodów 
ciężarowych. Brwinowski magi-
strat nosi się z zamiarem budo-
wy obwodnicy Moszny.  (JM) 

Pierwsze zapisy o historii Kro-
sny pochodzą z XV w. Początko-
wo była to miejscowość typowo 
rolnicza. Wybudowanie cukrow-
ni w pobliskim Płochocinie wpły-
nęło na rozwój Krosny, gdzie 
w związku z tym powstała bocz-
nica kolejowa. Dzięki temu moż-
liwe było przewożenie buraków 
cukrowych. W okresie między-
wojennym w miejscowości Kro-
sna wybudowano dwie cegielnie, 
które zakończyły produkcję w la-
tach 50. XX w.

Ponad miesiąc temu  
objął Pan fotel starosty 
pruszkowskiego.  
Jak minął ten czas?
– Pierwszy miesiąc poświę-
ciłem na poznanie regulami-
nu, procedur funkcjonujących 
w naszym urzędzie oraz pra-
cowników. Wnioski są optymi-
styczne. Myślę, że poprzedni 
starosta dobrze zintegrował 
urząd i postarał się, by powstał 
kompetentny zespół. Chciał-
bym wprowadzić również swo-
je pomysły, głównie dotyczące 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi. 

Powiat ma na ten  
rok obiecujący budżet. 
Wszystkie inwestycje  
są istotne, ale jaka  
dla Pana będzie  
„oczkiem w głowie”?
– Takiego szczególnego przed-
sięwzięcia nie ma. Na wydat-
ki inwestycyjne przeznaczymy 
w tym roku prawie 28 mln zł. 
Z czego na inwestycje oświato-
we i drogowe zarezerwowaliśmy 
ponad 24 mln zł. Z podziału 
tych środków widać na co kła-
dziemy nacisk. Bardziej chodzi  
mi o zmianę rozumowania doty-
czącego działań inwestycyjnych. 
Wspólnie z członkami zarządu 
nie chcemy, by inwestycje linio-
we, czyli drogowe, były trakto-
wane jako „lokalne gaszenie 
pożarów”. Chcielibyśmy na to 
spojrzeć kompleksowo i syste-
mowo, w oparciu o pewną strate-
gię. Chodzi o to, żeby drogi były 
robione „z głową”, faktycznie 
usprawniały ruch i zaspokajały 
potrzeby mieszkańców.

Pomysły płyną od mieszkańców
Z MAKSYMEM GOŁOSIEM, starostą pruszkowskim, rozmawia Anna Sołtysiak

A co z dialogiem 
społecznym?
– Stawiam na współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
Zależy mi, żeby dialog społecz-
ny zaczął lepiej funkcjonować 
w naszym powiecie. Zakładam, 
że to właśnie mieszkańcy mają 
najlepsze pomysły na to, co chcą 
mieć w swoim otoczeniu. Trze-
ba tylko dać im narzędzia, zasy-
gnalizować drogę.

Druga bardzo ważna rzecz to 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Mamy nową perspektywę 
finansową, ale nie skupiałbym 
się tylko na infrastrukturze i in-
westycjach kosztujących milio-
ny, ale również na projektach 
miękkich, które możemy robić 
wspólnie z mieszkańcami, orga-
nizacjami pożytku publicznego 
czy samorządami.

A co z komunikacją międzyg-
minną, której organizacja 
leży na barkach powiatu?

– Zastanawiamy się nad tym, 
mamy koncepcje, ale to wszyst-
ko trzeba przekalkulować. Jeśli 
ZTM i władze Warszawy nie będą 
chciały się zgodzić np. na urucho-
mienie linii autobusowej Prusz-
ków - Warszawa to zastanowimy 
się, jakie jeszcze karty wyłożyć 
na stół. Mamy potencjalnych so-
juszników w postaci Piaseczna czy 
Legionowa. A może warto zasta-
nowić się, czy Wspólny Bilet jest 
opłacalny dla wszystkich? Jeżeli 
znajdziemy kilka takich punktów 
wspólnych i wystąpimy jako gru-
pa małych aglomeracji, to może 
się okazać, że rozmowy potoczą 
się po naszej myśli. Nie jesteśmy 
z gruntu na straconej pozycji. Jeże-
li jesteśmy w stanie załatwić małe 
rzeczy, to również te duże.

Co z planami rozbudowy 
Szpitala Powiatowego? 
– Chcemy w pełni wykorzystać 
potencjał służby zdrowia znaj-
dujący się na terenie powiatu 

i dla tego analizujemy możli-
wość różnych form współpracy 
ze szpitalami znajdującymi się na 
naszym terenie. Wynik tej ana-
lizy i podjętych rozmów będzie 
miał duży wpływ na ostateczny 
plan rozbudowy naszego szpitala 
i określenie technologii oraz za-
kresu prac niezbędnych do przy-
stosowania go do narzuconych 
wymogów. Dlatego odpowiedź 
na to pytanie na razie jest bardzo 
trudna. Szpital musi mieć taką 
infrastrukturę, która gwarantuje 
dobrą obsługę pacjenta. Musi też 
dostawać pieniądze na leczenie. 
Powinniśmy doprowadzić do sy-
tuacji, żeby dwa szpitale (Szpital 
Powiatowy na Wrzesinie i Szpi-
tal Kolejowy podlegający mar-
szałkowi województwa – przyp. 
red.) uzupełniały się.

Najprawdopodobniej przed 
konstruowaniem budżetu na 
przyszły rok musimy sobie zadać 
pytanie w którą stronę idziemy? 
Jakie oddziały powinny w szpita-
lu się znaleźć, aby spełniał ocze-
kiwania pacjentów? Czy mają to 
być np. pediatria, ortopedia, ge-
riatria? To jakie specjalizacje wy-
bierzemy będzie determinowało 
potrzeby: sprzęt, sale,  kontrakty 
NFZ. Sytuacja jest dynamiczna. 
Musimy precyzyjnie ustalić cze-
go chcemy, a to jest już 50 pro-
cent sukcesu.

Po okresie intensywnej pra-
cy planuje Pan urlop?
– Najbliższy krótki urlop planu-
ję wziąć dopiero 8 marca. Obie-
całem żonie, że pojedziemy do 
Wilna na trzy dni. To jest pierw-
szy mój plan urlopowy, a tak czas 
spędzam w urzędzie. 
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Pruszków 
i MOK zapraszają na projekcję fil-
mu „Fanka”, francuskiej czarnej 
komedii w reżyserii Jeanne Her-
ry (to jej pełnometrażowy debiut). 
Pewnego dnia do drzwi pracuja-
cej w branży kosmetycznej Muriel 
Bayen puka jej wielki idol Vincent 

Lacroix – gwiazdor muzyki pop, 
który oznajmia, że ma w samocho-
dzie swoją martwą żonę, która zgi-
nęła w nieszczęśliwym wypadku 
podczas kłotni małżeńskiej. Jak 
daleko posunie się Muriel w uwiel-
bieniu dla gwiazdora? W ro-
lach głównych świetna Sandrine 

Projekcja „Fanki” w Miejskim
Ośrodku Kultury „Kamyk”

Kiberlain i Laurent Lafitte.  
Przypomnijmy, że Kiberlain  
dwukrotnie otrzymała filmowego  
Cezara. Start seansu: sobota,  
23 stycznia, godz. 18. Wstęp wolny.  
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk”, Pruszków, ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej 5. (EL)
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Jest szansa, że zabytkowy dworek odzyska świetność
ADAMOWIZNA
Niewykluczone,  
że w tym roku rozpoczną 
się prace związane 
z rewitalizacją 
zabytkowego dworku 
w Adamowiźnie, 
w którym mieszkał brat 
Józefa Chełmońskiego.

O planach związanych z rewi-
talizacją tego obiektu pisaliśmy 
już niejednokrotnie. Są szanse, 
że w tym roku dworek odzyska 
świetność. Jednak aby zreali-
zować to przedsięwzięcie gro-
dziski magistrat musi wcześniej 

zabytkowego dworku, chodzi 
o przycinki drzew, suszu czy wia-
trołomu. Planujemy doprowadzić 
wodę do budynku ponieważ nie ma 
instalacji wodociągowej. Dodat-
kowo zaprojektowaliśmy ścieżki 
spacerowe, oświetlenie oraz małą 
wiatkę, aby można było schować 
się przed np. deszczem lub usiąść 
i podziwiać krajobraz – mówi Ur-
szula Chrzanowska.

Po rewitalizacji budynek ma 
tętnić życiem, odbywać się tam 
będzie część wydarzeń kultural-
nych. To nie wszystko Być mo-
że za kilka lat do dworku brata 
Józefa Chełmońskiego będzie 

można dostać się bulwarem 
prosto z Grodziska Mazowiec-
kiego. Urszula Chrzanowska 

pozyskać dofinansowanie. – Za-
danie chcemy zrealizować przy 
pomocy środków unijnych. 
W marcu zostanie ogłoszony 
konkurs na nabór wniosków do 
takich celów. Jeżeli otrzymamy 
dofinansowanie to jest szansa, 
że prace rozpoczną się jeszcze 
w tym roku – wyjaśnia Urszula 
Chrzanowska, która w grodzi-
skim magistracie odpowiada za 
realizację projektów.

Planowane jest odnowienie nie 
tylko samego budynku, ale tak-
że parku wokół niego. – Będzie 
trzeba uporządkować całą ro-
ślinność znajdującą się w rejonie 

Reklama

twierdzi: – Myśląc długofalowo, 
planujemy wybudować ścieżkę 
od ul. Dalekiej w Grodzisku do 

samego dworku. W tej chwili ro-
bimy rozeznanie w tym temacie. 
Ponieważ gmina nie dysponuje 
odpowiednimi gruntami, rozma-
wiamy z właścicielami na temat 
odsprzedaży części działek.

We wspomnianym dworku 
mieszkał Adam Chełmoński, brat 
słynnego malarza. Wokół zabytko-
wego obiektu urządzono park kra-
jobrazowy o powierzchni dwóch 
hektarów. Od 1939 r. budynek na-
leżał do rodziny Chełmońskich, 
później do wielu innych właści-
cieli. Obecnie posiadłość wraz 
z parkiem jest własnością gminy 
Grodzisk Mazowiecki.  (SD) 
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PODKOWA LEŚNA
W sobotę, 23 stycznia w Podkowie 
Leśnej odbędzie się manifestacja 
organizowana przez  Stowarzysze-
nie Narodowy Pruszków, powiązane 
z radykalnie prawicowym Ruchem 
Narodowym. Ugrupowanie stanow-
czo sprzeciwia się przyjęciu w Polsce 
uchodźców. Na miejsce demonstracji 

pod hasłami antyimigranckimi wybra-
no Podkowę, bo w tym mieście znaj-
duje się Dębak, jeden z największych 
w kraju ośrodków dla cudzoziem-
ców. Zgody na protest narodow-
ców początkowo nie wyraziły władze 
Podkowy, powołując się na obawę 
zagrożenia porządku publicznego. 

Narodowcy jednak 
zaprotestują w Podkowie

Decyzja ta została w czwartek, 
21 stycznia, uchylona przez sąd. 
Zgromadzenie odbędzie się więc le-
galnie. Będzie je zabezpieczać policja. 
O godz. 15 uczestnicy ruszą w kierun-
ku urzędu miasta ze skrzyżowania ulic 
Jana Pawła II i Bluszczowej. Manife-
stacja ma potrwać ok. 1,5 godziny. (EL)

Los znalezionego psa...
PRUSZKÓW
Mieszkanka 
Pruszkowa znalazła 
psa błąkającego 
się na terenie 
Parku Kościuszki. 
I się zaczęło...

5 stycznia kobieta była na spa-
cerze. Raptem przybłąkał się 
pies. Kobieta skontaktowała się 
ze strażą miejską, ale jak twier-
dzi, ta odmówiła przyjęcia we-
zwania w sprawie czworonoga. 
Kolejnym krokiem był kontakt 
z Punktem Adopcyjnym przy 
ul. Południowej w Pruszkowie 
(Pruszkowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt). Wolonta-
riuszka zapewniła, że sprawą 
się zajmie.

Potem kobieta otrzymała tele-
fon z PSnRZ z prośbą o kontakt 
ze strażą miejska w Pruszko-
wie w celu złożenia ofi cjalne-
go zawiadomienia. Tym razem 
strażnicy przyjęli zgłoszenie. 
Kolejny telefon... – Poinformo-
wano mnie, że jednak nikt po psa 
nie przyjedzie ponieważ zarząd 
Pruszkowskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Zwierząt nie wyraził 
zgody na przyjęcie czworonoga. 
Twierdzili, że nie mają miejsca 
– mówi kobieta (chce zachować 
anonimowość). I dodaje: – Uda-
łam się więc z pieskiem do lecz-
nicy w celu sprawdzenia czy ma 
czip. Później przy pomocy moich 
dwóch koleżanek z bezsilności 
pojechałyśmy do komendy stra-
ży miejskiej. Strażnicy spytali się 
co my tutaj robimy, ponieważ to 
stowarzyszenie miało zapewnić 
psu bezpieczeństwo. Strażnik 
przeprosił i powiedział, że nic 
nie może zrobić.

Kobiety ze znalezionym psem 
udały się więc do punktu adop-
cyjnego. Chciały w nim zostawić 
czworonoga. Jednak pracownica 
miała się nie zgodzić. Następnie 
panie wykonały ostatni telefon 
do stowarzyszenia. Bez rezultatu. 
Pies został wypuszczony w miej-
scu znalezienia....
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Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

SANATORIUM „WODNIK” SP. Z O.O.  
W ŚWINOUJŚCIU
ul. Sienkiewicza 9, tel. 0 91 321 27 96, e-mail: swodnik@uznam.net.pl

Zaprasza na pobyt w okresie od marca do listopada w malowniczym Świnoujściu  
– położenie, mikroklimat, spacery po pięknej plaży i różne atrakcje (w tym możliwość 
zwiedzenia kurortów niemieckich sąsiadujących z naszym miastem), pozwolą na roz-
ładowanie stresu, odzyskanie sił witalnych i równowagi psychicznej.

CENA ZA POBYT W NASZYM OŚRODKU: OD 50,00 ZŁ ZA NOCLEG OD OSOBY

Budynek 4-kondygnacyjny wyposażony w windę, położony w dzielnicy nadmorskiej, parking, po-
koje z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, Radio, darmowe WI-FI, czajnik elektryczny. 

Od marca oferujemy 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne i dofinansowywane  
z PFRON.

Z A P R A S Z A M Y 
 

Z TYM OGŁOSZENIEM 10% W OKRESIE  
1 MARCA 2016 DO 30 KWIETNIA 2016

Reklama
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PODKOWA LEŚNA
Wciąż nie wiadomo 
kiedy i w jakiej liczbie 
do ośrodka Dębak 
w Podkowie Leśnej 
trafią uchodźcy 
z Syrii i innych krajów. 
Twa procedura 
przygotowania 
na ich przyjęcie. 

O tym, że część osób, któ-
re do Europy w ostatnich 
miesiącach napływa-

ją z terenów ogarniętych kon-
fliktami zbrojnymi trafi do 
podkowiańskiego ośrodka, in-
formowaliśmy kilka miesięcy 
temu. Dębak, leżący na styku 
Podkowy, Nadarzyna i Otrę-
bus, jest bowiem jedną z naj-
większych tego typu placówek 
w kraju. Nadal nie wiadomo 
jednak, kiedy dach nad głową 
znajdą tam pierwsi uchodźcy i ilu 
dokładnie ich będzie. 

Wiadomo, że do Polski trafi ą 
w ramach tzw. relokacji, czyli 
solidarnego przyjmowania imi-
grantów przez wszystkie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej. 
Schronienie w naszym kraju jak 
na razie mają szansę znaleźć te 
osoby, które obecnie przebywają 
w Grecji i we Włoszech. – Polska 
zobowiązała się przyjąć w tym 
roku 400 osób w ramach relo-
kacji, ale nie jednorazowo, tyl-
ko w grupach. Pierwsza grupa 
ma być 100-osobowa – mówi 
Ewa Piechota, rzecznik praso-
wy Urzędu ds. Cudzoziemców. 
– Do tej pory 65 osób zgłosiła 
nam Grecja, z Włoch wpłynęły 
4 kandydatury, ale spodziewamy 
się, że będzie ich więcej – dodaje. 

Wśród proponowanych Pol-
sce kandydatur są obywatele 
Syrii, Erytrei, Jemenu i Iraku. 
– Zgłosiliśmy swoje preferencje 

Kiedy trafi ą do ośrodka Dębak?
Trwa procedura przygotowania na przyjęcie uchodźców

uwzględnione, jednak jeśli nie 
ma pełnej rodziny, nie ma matki 
z dzieckiem, a jest samotny męż-
czyzna, który będzie spełniał jesz-
cze inne szczególne kryteria, to też 
będzie brany pod uwagę. Przy za-
łożeniu, że wszyscy przejdą we-
ryfi kację dotyczącą tożsamości, 
wiarygodności i bezpieczeństwa 
– zaznacza rzeczniczka Urzędu 
ds. Cudzoziemców.

W I kwartale tego roku do Pol-
ski ma trafi ć pierwsze sto osób. 
Nie wiadomo ile z nich skie-
rowanych zostanie do ośrodka 
w Podkowie Leśnej. Ewa Pie-
chota: – Jeszcze niedawno mo-
wa była właśnie o Dębaku, teraz 
w grę wchodzą „ośrodki własne”, 
wśród których poza Dębakiem są 
placówki w Lininie, Białej Podla-
skiej i Czerwonym Borze. 

Sam termin także może ulec 
zmianie. – Materiały, które do-
staliśmy m.in. od greckich władz 
nie są najwyższej jakości, czasami 
brakuje informacji których ocze-
kiwaliśmy. Musimy więc wyko-
nać znacznie więcej pracy. A na 
to możemy potrzebować więcej 
czasu. Będziemy dążyć do tego, 
żeby był to pierwszy kwartał, 
ale nie pozwolimy na robienie 
tego „po łebkach”. Jeśli więc 
będziemy potrzebować czasu, 
to termin po prostu się wydłu-
ży i kropka – mówi rzeczniczka 
Urzędu ds. Cudzoziemców. 
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dotyczące osób, które możemy 
przyjąć. Otrzymaliśmy dossier 
każdej osoby i każdej rodziny. 
Trwa potwierdzanie i weryfi kacja 
tożsamości, sprawdzenie wiary-
godności oraz czy nie stanowią 
oni zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa państwa. Dopiero gdy tę 
weryfi kację przejdą pozytywnie, 

Dębak jest jedną 
z największych 
tego typu 
placówek w kraju

Trwa procedura przygotowania na przyjęcie uchodźców

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
przetarg na komplek-
sową naprawę toru nr 2, 
Warszawa Śródmieście 
WKD – Komorów. 

Prace zostaną przeprowadzone 
latem, a to oznacza, że pasaże-
rowie będą musieli przygoto-
wać się na utrudnienia.

Poczas ubiegłorocznego la-
ta przeprowadzono remont to-
ru nr 1 na wyżej wymienionym 
odcinku. Wówczas na trasę wy-
jechały autobusy komunikacji 
zastępczej, pojawiły się nowe 
przystanki. Wygląda na to, że 
w tym roku będzie podobnie. 
Prace związane z modernizacją 
toru nr 2 rozpoczną się 1 maja 
i potrwają do 30 września. Jak 
zaznacza przewoźnik w doku-
mentach, roboty wymagające 
zamknięć torów będą prowa-
dzone wyłącznie w okresie od 
1 lipca do 31 sierpnia.

Na szlaku Warszawa Śród-
mieście WKD – Komorów 
nastąpi kompleksowa napra-
wa drugiego toru. Oznacza 
to m.in. mechaniczne ścięcie 
ław torowiska, renowację ro-
wu odwadniającego, wymia-
nę tłucznia na wyznaczonych 
wstawkach pomiędzy rozjazda-
mi czy wymianę wielu innych 
ważnych elementów.

Na remont toru nr 1 War-
szawska Kolej Dojazdowa 
wydała niemal 21 mln zł. Bio-
rąc pod uwagę podobny zakres 
prac, można założyć, że koszt 
kolejnej inwestycji w szlak 
Warszawa Śródmieście WKD 
– Komorów będzie oscylował 
w podobnych granicach.  (SD)

Latem remont 
drugiego toru
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O komentarz poprosiliśmy 
pruszkowską straż miejską. 
– Cała sytuacja dla nas jest nie-
zrozumiała. My nie powinniśmy 
jeździć do zwierząt, które ktoś 
złapał i je trzyma. Nie mamy 
podstawy prawnej twierdzić, że 
ten ktoś nie chce pozbyć się psa. 
Jednak my i tak sprawdzamy na-
wet takie przypadki. Natomiast 
z tą panią była dziwna sytuacja. 
W momencie gdy zadzwoniła nie 
chciała podać miejsca gdzie się 
aktualnie znajduje więc nie mo-
gliśmy wysłać patrolu. W czasie 
rozmowy od razu zażądała nu-
meru zgłoszenia. Nie mogliśmy 
zareagować w tej sprawie – wyja-
śnia Urszula Skrabska ze Straży 
Miejskiej w Pruszkowie.

A co na to Pruszkowskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Zwierząt? 
– Staramy się wyjaśnić tą sprawę 
i dowiedzieć jak dokładnie wy-
glądała cała sytuacja. Nas obo-
wiązują pewne procedury. Nie 
ma takiej możliwości, że prywat-
na osoba przyjdzie do nas i zo-
stawi psa. Straż miejska zawsze 
musi sporządzić odpowiednią 
dokumentację w takich przy-
padkach. Mam nadzieję, że wy-
jaśnimy te nieporozumienia jak 
najszybciej – mówi nam Małgo-
rzata Potocka, wiceprezes sto-
warzyszenia.

Mieszkanka Pruszkowa poin-
formowała nas, że złożyła skar-
gę w tej sprawie do prezydenta 
miasta oraz wydziału ochrony 
środowiska.  (SD)

możemy wyrazić zgodę na relo-
kację. Trzeba pamiętać, że taka 
osoba lub rodzina też na reloko-
wanie do Polski musi się zgodzić. 
Jeśli odmówi, to w kolejce spad-
nie na sam koniec i nie wiadomo 
kiedy dostanie kolejną szansę – 
wyjaśnia Ewa Piechota. 

Kogo polskie władze preferu-
ją przyjmować? – Chodzi o oso-
by z grup szczególnie wrażliwych, 
a do nich zaliczają się pełne ro-
dziny, matki z dziećmi, oso-
by wymagające opieki medycznej, 
niepełnosprawne. Nastawiamy się 
przede wszystkim na rodziny. To 
są preferencje, które powinny być 
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REGION
Kom. Dariusz Kruziewicz (na zdję-
ciu w środku) objął stanowisko ko-
mendanta komisariatu w Piastowie. 
Do niedawna pełnił tę samą rolę 
w Raszynie, gdzie zastąpił go nad-
kom. Maciej Wiciński, który z ko-
lei był komendantem w Piastowie. 
Doszło do wymiany komendantów 

na linii Raszyn-Piastów. Kom. Da-
riusz Kruziewicz od lat związany jest 
z naszym regionem. Pracował np. 
w Pruszkowie, kiedy mieściła się tu 
jeszcze jednostka rejonowa. Teraz 
objął funkcję komendanta w Pia-
stowie. – Dołożę wszelkich starań, 
żeby zapewnić najwyższy poziom 

Zmiany na stanowiskach 
komendantów Piastowie i Raszynie

bezpieczeństwa mieszkańcom
 – mówi kom. Kruziewicz. Natomiast 
wprowadzonie nowego komendanta 
raszyńskiej policji nadkom. Macieja 
Wicińskiego odbyło się 18 stycznia. 
W uroczystości wziął udział komen-
dant powiatowy policji w Pruszko-
wie podisnp. Krzysztof Radzik. (JM)

Piątek, 22 Stycznia 2016
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska Rada Seniorów 
dopiero co zaczęła 
działać, a już ma pełne 
ręce roboty. Skonsultuje 
projekt Domu Dziennego 
Pobytu dla osób starszych, 
który znajdzie miejsce 
w Mediatece, jednej  
z większych miejskich 
inwestycji.

R ada, której zadaniem 
jest reprezentowanie 
starszych mieszkańców 

miasta i gminy, na pierwszym 
inauguracyjnym posiedzeniu 
spotkała się w poniedziałek, 
18 stycznia. Piętnastoosobowy 
skład od razu zaangażowano do 
poważnego projektu, przezna-
czonego właśnie dla seniorów. 
Mediateka ma stać się kultu-
ralnym centrum aktywizacji, 

Seniorzy znajdą swoje miejsce w Mediatece
Nowoczesny obiekt przy ulicy Bartniaka ma być przyjazny dla wszystkich grup wiekowych

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Powstanie sala do rehabilitacji, 
pokój lekarza, gdzie będzie moż-
na skorzystać z porady. Będzie 
tam także sala prób muzycznych, 

i Funduszy Zewnętrznych w gro-
dziskim magistracie. 

Projekt jest już gotowy i zo-
stał zaprezentowany radzie na 
jej pierwszym posiedzeniu. Se-
niorzy mają czas do połowy lu-
tego na wnoszenie swoich uwag. 
Mogą proponować m.in. pomysły 
na zagospodarowanie poszczegól-
nych pomieszczeń. A jakie były ich 
pierwsze wrażenia? – Byli zachwy-
ceni – mówi Urszula Chrzanow-
ska. – Nie mogło być inaczej, to 
będzie wspaniały obiekt – dodaje.

Mediateka ma być miejscem 
przyjaznym, „zapraszającym”. – 
Chodzi o to, żeby osoby starsze 
wyciągnąć z domów, aby nie pozo-
stawiać ich w samotności. W tym 
wieku, będąc wdową czy wdow-
cem trudno jest nawiązywać nowe 
znajomości, bo jak to zrobić, wyjść 
na ulicę i tam szukać nowych przy-
jaciół? Chcemy, żeby Mediateka 
była miejscem, gdzie oderwą się 
od swoich czterech ścian – wyja-
śnia grodziska naczelnik. 

Kiedy budynek powstanie? 
Tego na razie nie wiadomo. Re-
alizacja inwestycji zaplanowana 
jest na lata 2016-2017. W tego-
rocznym budżecie zarezerwowa-
no 1,4 mln zł na ten cel. To jednak 
kwota zbyt mała w stosunku do 
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bo w środowisku senioralnym 
mamy osoby, które mają swo-
je zespoły muzyczne, grają na 
instrumentach – mówi Urszu-
la Chrzanowska, naczelnik Wy-
działu Przygotowania Inwestycji 

Projekt 
Mediateki jest już 
gotowy i został 
zaprezentowany 
Radzie Seniorów 
na jej pierwszym 
posiedzeniu

potrzeb. – Będziemy ubiegać 
się o dofi nansowanie ze źródeł 
unijnych i krajowych. Prawdopo-
dobnie będzie to składanka ma-
łych dotacji, które razem dadzą 
większą sumę – zaznacza Urszu-
la Chrzanowska. 

spełniać potrzeby i oczekiwania 
wszystkich grup wiekowych, ale 
z naciskiem na osoby które wkra-
czają w jesień życia. Obiekt ma 
powstać przy ulicy Bartniaka. 

Jak dokładnie będzie wyglądał? 
Parter ma być zagospodarowany 
jako strefa integracji społecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb seniorów. Na pierw-
szym piętrze ulokowana zosta-
nie strefa usług bibliotecznych. 
Dla osób starszych Mediateka 
ma stać się miejscem spędzania 
wolnego czasu, rozwijania zain-
teresowań oraz wspierania kon-
dycji fi zycznej. 

– Budynek będzie dedykowany 
osobom starszym i będzie speł-
niał wiele funkcji. Będzie można 
tam przyjść, wypić kawę, zjeść 
tani obiad, poczytać, posiedzieć 
w sali kominkowej, porozmawiać 
ze swoimi rówieśnikami. Będzie  
również możliwość posłuchania 
e-booka, obejrzenia fi lmu. Duża 
sala zostanie przeznaczona dla 

 Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2016-2017



DODATEK MOTORYZACYJNY
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PRACA SZUKA CZŁOWIEKA!
A KONKRETNIE:
 BLACHARZA/LAKIERNIKA i pomocników

blacharza/lakiernika,
 kilku MECHANIKÓW lub 

ELEKTROMECHANIKÓW,
 TOKARZA/FREZERA/ŚLUSARZA/SPAWACZA,
 pracownika MYJNI, 
 SEKRETARKI/ASYSTENTKI działu 

handlowego w firmie motoryzacyjnej.

Serwis pojazdów ciężarowych w Sokołowie k/W-wy 
(1 km od S8), ul. Sokołowska 61b, 05-806 Sokołów. 
Tel.: 604.40.90.53 lub 22.716.17.00 

WWW.TOPSERVICETRUCK.PL
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

CENY
Ceny paliw nie były 
tak niskie od sześciu 
lat. Za litr benzyny 
bezołowiowej 95 obecnie 
płacimy średnio 4,05 zł, 
oleju napędowego 
– 3,85 zł, a za LPG 
–  1,85 zł. Oznacza to, 
że w tym roku podróż 
na zimowy wypoczynek 
będzie wyjątkowo tania.

J eszcze w 2014 roku kie-
rowcy przyzwyczajeni 
byli do cen paliw zbliża-

jących się do sześciu złotych 
za litr. Wielu dostawało „białej 
gorączki” podczas tankowania 
swojego pojazdu, portfele wła-
ścicieli aut pustoszały. Rok póź-
niej po raz pierwszy od wielu lat 
ceny spadły poniżej 5 złotych. 
Wtedy jeszcze nikt nie wierzył, 
że ten trend zdoła utrzymać się 
na dłużej. Kierowcy byli raczej 

Ceny paliw nadal będą korzystne
Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy obecnie płacą średnio 4,05 zł

skłonni twierdzić, że znów po-
wrócą wysokie ceny. Jednak tak 
się nie stało. I dobrze. 

W porównaniu z ubiegłym 
rokiem dziś za paliwo płacimy 
o około 17 proc. mniej. Tylko od 

dalszy spadek cen w granicach od 
3 do 10 gr na litrze w zależności od 
rodzaju paliwa. Jak twierdzą eks-
perci, nawet jeśli sytuacja na rynku 
hurtowym ulegnie zmianie, to ce-
ny na stacjach będą stabilne. Ozna-
cza to, że podczas tegorocznych 
ferii zimowych wydamy o wiele 
mniej pieniędzy lub pozwolimy 
sobie pojechać dalej niż przed 
rokiem. Przykładowo: tankując 
pojazd zasilany silnikiem diesla 
w ubiegłym roku za 100 zł otrzy-
mywaliśmy przeciętnie 22 litrów 
paliwa, obecnie zatankujemy oko-
ło cztery litry więcej.

Od czego zależą ceny paliw? 
Sprawa nie jest prosta. Składa-
ją się na to czynniki stałe oraz 
zmienne. Te pierwsze to podatki, 
opłaty i marże, zaś drugie ograni-
czają się do kosztów zakupu cie-
czy. Podatki dzielą się na: VAT 
23 proc., akcyzę 22 proc., opła-
tę paliwową 5 proc., marżę deta-
liczną ok. 5 proc., natomiast ok. 
45 proc. to rzeczywisty koszt za-
kupu paliwa przez stację. Jak wi-
dać, dla użytkownika „czterech 

kółek” ważna powinna być nie 
tylko światowa cena surowca 
(czyli za baryłkę ropy naftowej),
ale i obciążenia fi skalne. 

Pi
Xa

Ba
Y

początku 2016 roku olej napędo-
wy staniał średnio o 17 gr na li-
trze, benzyna 95 o 11 gr, a LPG 
o 10 gr. Jak przewidują eksperci, 
nie zanosi się na gwałtowny 
wzrost kosztów paliwa. 

W kolejnych tygodniach kie-
rowcy będą mogli zaobserwować 

W porównaniu 
z ubiegłym 
rokiem dziś 
za paliwo 
płacimy o około 
17 proc. mniej 
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WYPOSAŻENIE
Na naszym rynku królują auta wy-
posażone w skrzynie manualne, 
choć powoli ten trend ulega zmia-
nie. W konfi guracjach aut nowszej 
generacji coraz częściej spotykamy 
tzw. automaty. Takie rozwiązanie 
pozwala na większą wygodę, jednak 
zawsze będzie droższe. Skrzynia 

manualna prawie w ogóle nie wy-
maga serwisu. Znajdujący się w niej 
olej wystarczy na długie lata, bo-
wiem nie trzeba go wymieniać, 
albo robi się to rzadko. Skrzynie 
automatyczne wymagają więk-
szej uwagi. Gdy nie dbamy o nie tak 
jak powinniśmy, mogą pojawić się 

Skrzynia biegów manualna 
czy automatyczna? 

nieoczekiwane wydatki. Ewentualne 
naprawy należy liczyć w tysiącach 
złotych. Ponadto automat wymaga 
regularnego serwisowania, gdyż
 co ok. 60 tys. km trzeba wymienić 
olej. Koszt operacji jest zależny
 od marki i producenta pojazdu, 
jednak średnio jest to 500 zł. (SD)

Piątek, 22 Stycznia 2016
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NAPRAWY
Drobna stłuczka i trzeba 
jechać do blacharza. 
Rysa na drzwiach? 
Nie obędzie się bez 
lakiernika. Rozpoczyna 
się poszukiwanie 
najlepszej fi rmy. Teraz 
nie jest już to takie 
trudne. Mianem „Lidera 
Serwisu Blacharsko 
–  Lakierniczego” 
może poszczycić się 
Summit Motors Poland, 
z Autoryzowanym 
Zakładem Napraw 
Nadwozi Auto Plaza.

P rzedsiębiorstwo jest 
obecne na polskim ryn-
ku od 1997 roku, kiedy 

to uruchomiono Auto Plaza – 
autoryzowany salon i serwis 
marki Ford. Kilka lat później 
powstała Auto Plaza Bielany. 
Wraz z Summit Auto Poland 

Szukasz dobrego blacharza lub lakiernika? 
Zakład Auto Plaza po raz kolejny „Liderem Serwisu Blacharsko – Lakierniczego„

wie, że samochód jest kwinte-
sencją wielu elementów. Każdy 
kierowca pragnie, aby jego pojazd 
był spełnieniem marzeń. Rysa na 

Auto Plaza dokłada wszelkich sta-
rań, aby doskonalić się w tym za-
kresie. Kierowcy po raz kolejny 
otrzymali potwierdzenie, że każdy 
problem blacharsko-lakierniczy 
perfekcyjnie zostanie rozwiązany 
przez specjalistów AZNN. 

W grudniu 2015 roku AZNN 
Auto Plaza po raz drugi z rzędu 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie 

„Lider Serwisu Blacharsko – La-
kierniczego”. Aż 10 z 13 członków 
kapituły konkursowej umieściło 
go na punktowanych miejscach. 
Co ciekawe, połowa z nich widzia-
ła go na podium. Wszystkie oceny 
dały sumę 87 punktów, co pozwo-
liło grupie na wyraźny triumf. Au-
to Plaza zwyciężyła przewagą aż 
19 punktów. Przy ocenie eksperci 

a
u

to
 P

La
za

lakierze czy wgnieciona blacha to 
rana, która musi się jak najszybciej 
zagoić. Ten problem da się rozwią-
zać z fachową pomocą. Dlatego 

Autoryzowany 
Zakład Napraw 
Nadwozi 
(AZNN) Auto 
Plaza naprawia 
samochody 
wszystkich 
marek, posiada 
autoryzacje 
Forda i Hondy

uwzględniali takie elementy jak: 
parametry i wskaźniki blacharni, 
metody zarządzania i kontrolo-
wania jakości napraw, dążenie do 
jak najlepszej realizacji naprawy, 
zaangażowanie w akcje społecz-
ne oraz uwzględnianie w swoich 
działaniach kwestii ekologicznych.

Wynik ten nie pozostawił żad-
nych złudzeń. Auto Plaza ma 
ugruntowaną pozycję lidera na 
rynku serwisów blacharsko-la-
kierniczych. – Triumf absolutny. 
Bo jak inaczej określić sytuację, 
gdy warszawska blacharnia-la-
kiernia wygrywa zestawienie dru-
gi raz z rzędu, w dodatku z jeszcze 
większą przewagą nad resztą staw-
ki? – komentował prestiżowy ma-
gazyn Dealer.

O wysokim poziomie świad-
czonych usług przez zakład bla-
charsko-lakierniczy Auto Plaza 
świadczy także kolejne wyróżnie-
nie. W grudniu 2015 roku fi rma 
zajęła drugie miejsce w konkursie 
Złota Lakiernia dla najlepszego 
warsztatu blacharsko-lakierni-
czego w Polsce. 

Sp. z o.o. (Honda Plaza) fi rmy
działają w ramach Summit Gro-
up Poland. Przez lata fi rma zy-
skała renomę oraz zaufanie 
klientów. Szeroki zakres usług 
i niezawodność sprawiają, że 
fi rma odnosi sukcesy i jest do-
ceniana przez ekspertów z bran-
ży motoryzacyjnej. Auto Plaza 
oferuje sprzedaż samochodów 
nowych i używanych, jednak na 
tym oferta fi rmy się nie kończy. 
Klient może liczyć na szerokie 
wsparcie w zakresie asortymentu 
oryginalnych części i akcesoriów, 
serwis gwarancyjny, Urzędową 
Stację Kontroli Pojazdów oraz 
naprawy blacharsko-lakiernicze. 
Autoryzowany Zakład Napraw 
Nadwozi (AZNN) Auto Plaza 
naprawia samochody wszyst-
kich marek, posiada autoryza-
cje Forda i Hondy.

Nie ulega wątpliwości, że sa-
mochód jest wizytówką każde-
go mężczyzny. Również panie 
przywiązują ogromną wagę do 
nienagannej prezencji swojego 
pojazdu. Auto Plaza doskonale 

Reklama
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Toyota to od lat synonim 
najwyższej jakości 
produktów i usług. 
Najwyższej jakości jest 
również jej oferta 
o ogromnej różnorodności 
i bogactwie możliwych 
konfi guracji. Wśród nich są 
także hybrydowe wersje 
popularnych modeli 
– rodzinnego Aurisa oraz 
miejskiego Yarisa. Te dwa 
samochody przenoszą 
technologiczną rewolucję 
Toyoty na polskie drogi.

O dmłodzona stylistycz-
nie Toyota Auris, najlepiej 
sprzedający się model fir-

my w Europie i w Polsce, otrzymała 
w obu wariantach nadwoziowych – 
hatchback oraz Touring Sports – nowe 
jednostki napędowe i systemy bezpie-
czeństwa, przeprojektowane wnętrze 
i nowe elementy wyposażenia. W bo-
gatej gamie napędowej znajdziemy 
także napęd hybrydowy, dzięki które-
mu Auris stanowi teraz idealną ofertę 
dla osób poszukujących przestronnego 
i wszechstronnego kompaktu, którym 
nie trzeba zbyt często podjeżdżać pod 
dystrybutor. Zapewne z tego względu 
odmiana ta cieszy się tak ogromną po-
pularnością wśród klientów indywidu-
alnych i małych fi rm, a co drugi Auris 
po faceliftingu sprzedany w naszym 
kraju to właśnie hybryda.

Auris Hybrid jest bezkonkurencyj-
ny w zakresie kosztów użytkowania. 
Średnie zużycie paliwa 3,5 l/100 km 
(odpowiada emisji CO2 na poziomie 
zaledwie 79 g/km) pozwala cieszyć 
się z niskich rachunków za paliwo, 

Dwie hybrydy, jeden duch

ekonomicznym i dynamicznym napę-
dem czyni zeń idealny pojazd miejski.

Jako wieloletni lider rynku samo-
chodów hybrydowych, Toyota posia-
da kompletną ofertę takich modeli, 
od małych aut miejskich aż po prze-
stronne rodzinne kombi. I mimo iż 
przedstawionych tu samochodów 
możemy instynktownie nie utożsa-
miać z hybrydą w takim stopniu, jak 
chociażby Priusa, to widać wyraźnie, 
że zarówno Yaris jak i Auris w wersji 
hybrydowej to samochody dojrzałe, 
niezwykle dopracowane, oszczędne 
i funkcjonalne. Tym samym stanowią 
one wyjątkowo atrakcyjną alternaty-
wę dla odmian z konwencjonalnym 
układem napędowym, a dzięki wy-
jątkowo rozsądnej polityce cenowej 
Toyoty dzisiejsze hybrydy przestały 
już odstraszać wysoką ceną. 

Toyota Okęcie
Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa
Tel. 22 492 00 00

www.toyota-okecie.pl

Warto również wspomnieć, że już 
w podstawowej wersji Auris Hybrid 
oferuje bardzo bogaty pakiet wypo-
sażenia, m.in. 7 poduszek powietrz-
nych, automatyczną klimatyzację, 
radio z systemem Bluetooth, alu-
miniowe felgi czy kolorowy wyświe-
tlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej 
4,2 cala, umiejscowiony między ze-
garami, zaś integralnym elementem 
zespołu hybrydowego jest automa-
tyczna skrzynia biegów – zwykle 
droga opcja dodatkowa. Hybrydowy 
Auris jest więc nie tylko ekonomicz-
nym i ekologicznym, ale też bardzo 
komfortowym, świetnie wyposażo-
nym samochodem.

Mniejsza Toyota Yaris również po-
kazuje zupełnie odmienione oblicze. 
Zmiany objęły nie tylko całkowicie 
przeprojektowany przód z obszernym 
grillem i zespołem lamp, ale także li-
nię okien bocznych oraz proporcje 
tylnej części nadwozia z nowymi 
lampami zespolonymi, zderzakiem 
i pokrywą bagażnika. We wnętrzu 
również zaszły istotne zmiany. Prze-
projektowano linie deski rozdzielczej 
i drzwi, dodano nowe materiały i wzo-
ry tapicerek oraz zmodyfi kowano ko-
lorystkę kabiny. 

W czasie jazdy silniki mogą praco-
wać razem lub oddzielnie. Samochód 
automatycznie korzysta z wyboru, kal-
kulując optymalny tryb jazdy. Przy 
spokojnym ruszaniu auto napędza-
ne jest wyłącznie elektrycznie – w tym 
trybie można przejechać dystans 2 ki-
lometrów z maksymalną prędkością 
45 km/h. Samochód nie zużywa wów-
czas paliwa i porusza się niemal bez-
szelestnie. W czasie normalnej jazdy 
większy wysiłek bierze na siebie sil-
nik elektryczny, a jednostka benzy-
nowa pełni funkcję wspomagającą. 
Natomiast przy dynamicznym przy-
spieszaniu do akcji natychmiast ru-
sza silnik benzynowy, który odgrywa 
główną rolę również podczas szybkiej 
jazdy, kiedy to motor elektryczny je-
dynie go wspiera. Z kolei przy hamo-
waniu lub wytracaniu prędkości silnik 
benzynowy przechodzi w stan spo-
czynku, a silnik elektryczny – w tryb 
ładowania akumulatora energią od-
zyskiwaną z kół pojazdu.

Mimo typowych dla segmentu 
B, kompaktowych rozmiarów, Yaris 
jest bardzo przestronnym autem, co 
w połączeniu z ekstremalną zwinno-
ścią (promień skrętu wynosi zaledwie 
4,7 m) i wyrafi nowanym technicznie, 

a w wielu krajach europejskich tak-
że z ulg podatkowych. Ponadto klien-
ci doceniają korzyści płynące z cichej 
i płynnej pracy układu hybrydowego, 
który składa się z silnika elektryczne-
go i benzynowej jednostki o pojem-
ności 1.8 l. 

Hybrydowy Auris dysponuje łącz-
ną mocą systemową 136 KM, co po-
zwala mu rozpędzać się od 0 do 100 
km/h w 10,9 s i osiągać prędkość 
maksymalną 180 km/h. Możliwa 
jest jazda przy wykorzystaniu jedy-
nie silnika elektrycznego (do prędko-
ści 50 km/h), dzięki czemu w kabinie 
panuje niemal idealna cisza. W tym 
trybie napęd hybrydowy nie emituje 
żadnych niepożądanych substancji 
– dwutlenku węgla, cząstek stałych 
i tlenków azotu. Hybrydowy tryb jaz-
dy polega na sterowanej elektronicz-
nie współpracy silnika elektrycznego 
oraz pracującej w oszczędnym cyklu 
Atkinsona niezwykle wydajnej i dyna-
micznej jednostki benzynowej VVT-i, 
która wykorzystuje inteligentny sys-
tem zmiennych faz rozrządu, oferu-
jąc optymalne połączenie radości 
z jazdy z wydajnością. Auris znako-
micie sprawdza się więc i w mieście, 
i na trasie.

Także Toyota Yaris Hybrid jest 
bardzo komfortowo wyposażonym 
samochodem. I tu seryjnym elemen-
tem wyposażenia jest automatyczna 
przekładnia E-CVT, która kontro-
luje przepływ mocy z wchodzących 
w skład jednostki napędowej silni-
ków – spalinowego i elektrycznego. 
Pojawiła się również unowocześnio-
na wersja systemu multimedialnego 
Toyota Touch 2. Ponadto nowy Yaris 
oferuje pełny pakiet systemów bezpie-
czeństwa oraz liczne udogodnienia, 
m.in. automatyczną klimatyza-
cję dwustrefową.

Nowy Yaris Hybrid to pierw-
szy w pełni hybrydowy samochód 
w swojej klasie, wykorzystujący za-
awansowaną technologię opartą na 
inteligentnej współpracy silnika ben-
zynowego o pojemności 1,5 litra z sil-
nikiem elektrycznym, która zapewnia 
wysoką moc, dobre osiągi i wyjątkowo 
niskie zużycie paliwa (3,1 l/100 km). 
Ten zespół napędowy ma bardzo po-
ważny potencjał – silnik elektryczny 
rozwija moc 61 KM, zaś benzynowy 
– 75 KM. Razem tworzą znakomi-
ty duet, doskonale sprawdzający się 
w mieście nawet przy bardzo dyna-
micznym użytkowaniu.

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Zakład Auto Plaza po raz kolejny „Liderem Serwisu Blacharsko – Lakierniczego„

Artykuł sponsorowany

Przygotuj się do wyjazdu na ferie z „AutoWola”
W okresie przerwy zimowej 
rodziny wsiadają do swoich 
pojazdów i wyruszają w podróż 
na zasłużony odpoczynek. 
Jednak niesprawnym autem 
daleko nie zajedziemy, dlatego 
sprawdźcie o co musicie 
zadbać aby bezpiecznie 
dojechać na miejsce.

Zazwyczaj przygotowania do wy-
jazdu w skrócie wyglądają tak: za-
bukowanie pobytu, spakowanie 
walizek i szybki wyjazd autem. 
Często pomija się wątek związa-
ny z „czterema kółkami”, co mo-
że skutkować nieprzyjemnymi 
niespodziankami w czasie podró-
ży. Przygotowania do zimowego 
wyjazdu najlepiej rozpocząć od 
zweryfi kowania stanu technicz-
nego pojazdu. 

Najpierw skupmy się na rze-
czach, które możemy sprawdzić 
sami. We własnym zakresie mo-
żemy skontrolować w naszym au-
cie stan akumulatora, ilość płynu 
chłodniczego oraz spryskiwacza 
do szyb, wycieraczek, oświetlenia 
czy też poziom oleju w silniku. 
Niewątpliwie ważnym elemen-
tem bezpieczeństwa w aucie są 
opony. Bezdyskusyjnie powinni-
śmy mieć w tym okresie założone 
zimowe ogumienie. Ich bieżnik 
nie może być niższy niż 4 mm, a 
ciśnienie zgodne z zaleceniami 
producenta pojazdu. 

Szczegółowego przeglądu 
stanu technicznego auta nieste-
ty nie dokonamy sami. Z pomo-
cą przychodzą nam stacje diag-
nostyczne, a wraz z nimi wykwa-

lifi kowani fachowcy. W warszaw-
skim serwisie Opla „AutoWola” 
już za kilkadziesiąt złotych do-
wiemy się czy musimy wymienić
jakąś część w aucie, czy też nie. 
W tym celu warto sprawdzić po-
jazd kilka dni wcześniej niż tuż 
przed podróżą. 

Są rzeczy, które warto mieć przy 
sobie. Nigdy nie wiadomo kiedy 
mogą przydać się m.in.: latarka, 
płyn do odmrażania, zapalnicz-
ka, szczotka, torby plastikowe, ko-
ce, skrobaczka do szyb, przewody 
do rozruchu silnika, apteczka, czy 
też łańcuchy na opony. Sprawdź-
my również czy w naszym aucie 
znajduje się sprawne koło zapaso-
we, klucz do kół, lewarek, trójkąt 
ostrzegawczy, mapa i zapasowe 
żarówki. Przydatne również będą 

gumowe dywaniki, które pozwolą 
zachować czystość w aucie. 

A co gdy nie mamy wystarcza-
jącego miejsca na bagaż? Możemy 
zakupić bagażniki lub belki da-
chowe, dzięki którym przewiezie-
my np. narty, deski do snowboar-
du oraz wszystko to, co nie zmie-
ści się wewnątrz pojazdu. Akceso-
ria, części, opony i inne potrzebne 
rzeczy można znaleźć w salonie 
i serwisie Opla „AutoWola” w War-
szawie przy ul. Połczyńskiej 33. 
Profesjonalny sztab mechani-
ków zajmie się także sprawdze-
niem stanu technicznego auta. 

Pamiętajmy, że właściwe przy-
gotowanie przed podróżą zapew-
ni nam bezpieczeństwo i pozwoli 
uniknąć przykrych niespodzia-
nek podczas ferii. 

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

WYPRZEDAŻ
Jeśli ktoś zastanawia 
się nad zakupem 
nowego auta to powinien 
przejrzeć aktualne oferty 
salonów samochodów. 
Dealerzy kuszą rabatami.

T rwa wyprzedaż aut z ro-
cznika 2015. Niektó-
re salony oferty zapre-

zentowały już w listopadzie. 
Kolejne promocjami kuszą od 
stycznia tego roku. Dealerzy 
prześcigają się w propozycjach 
atrakcyjnych warunków zakupu. 

Na co może liczyć przy-
słowiowy Kowalski? Przede 
wszystkim salony oferują ra-
baty gotówkowe, jednak nie 
tylko. Proponują też atrakcyj-
ne warunki fi nansowania bądź  
rozszerzenie wyposażenia sa-
mochodu. Volkswagen kusi 
klientów wydłużoną o 24 mie-
siące ochroną pogwarancyj-
ną oraz rabatami do 22 tys. zł. 
Potencjalni klienci muszą mieć 
na uwadze, że im większa cena, 
tym możliwe większe upusty. 
Toyota na nowego Land Cru-
isera przygotowała rabaty do 
28 tys. zł. Terenówkę można na-
być już od 199 tys. zł. W przy-
padku najdroższych modeli 
Renault można liczyć na upust 
powyżej 20 tys. zł. Rabatami 
przyciąga też Fiat – model 500X 

Dealerzy kuszą rabatami
Trwa wyprzedaż samochodów z rocznika 2015 

jest do kupienia z pięcioletnią 
gwarancją i rabatem do 10 tys. zł.

Opel chce zapewnić swoim 
klientom komfort i bezproble-
mowe parkowanie. Za niewielkie-
go, ale pięciodrzwiowego Karla 
po rabacie zapłacimy 35 200 zł. 

W segmencie aut kompaktowych 
Octavię znajdziemy od 55 200 zł.

Należy pamiętać, że liczba 
aut objętych promocjami jest 
ograniczona. Lepiej nie zwle-
kać z decyzją o zakupie, choć 
niewykluczone, że z czasem 
dealer zdecyduje się na kolej-
ną obniżkę cen.

Od 1 lipca 2015 roku możli-
we jest odliczenie 50 proc. po-
datku VAT od zakupu pojazdu, 
który wykorzystywany jest za-
równo w fi rmie, jak i do celów 
prywatnych pracodawcy lub 
pracowników. W związku ze 
zmianami w takim przypad-
ku fi rma odliczy sobie również 
50 proc. VAT na paliwo.

Jeżeli pojazd użytkowany jest 
wyłącznie w fi rmie od jego za-
kupu można odliczyć 100 proc. 
VAT. Trzeba jednak zgłosić au-
to do urzędu skarbowego, prowa-
dzić „kilometrówkę” oraz spisać 
regulamin użytkowania samo-
chodu. Ale jest też „bonus” – moż-
na również odliczyć 100 proc. 
VAT na paliwo i części. 

Pi
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Trwa wyprzedaż samochodów z rocznika 2015 

Na nową Insignię potencjalny na-
bywca dostanie nawet 18 tys. zł 
upustu. Poniżej 50 tys. zł zapła-
cimy za Astrę hatchback. Nato-
miast Skoda oferuje upusty od 
3500 zł do 11 700 zł. Nową Fabię 
można więc kupić od 36 880 zł. 

Potencjalni klienci 
muszą mieć na 
uwadze, że im 
większa cena, 
tym możliwe 
większe upusty



12 GAZETA WPR WPR24.pl

KRADZIEŻE
Złodzieje znają wiele sposobów na 
kradzież samochodu – na ranne-
go, butelkę, stłuczkę czy nawet po-
przez przyklejenie na szybę wlepek 
za złe parkowanie. Te metody nie 
wymagają od złodzieja konkretnych 
umiejętności lecz sprytu. Wszyst-
kie mają jeden cel: zmusić kierowcę 

do opuszczenia auta z odpalonym 
silnikiem lub chociaż z kluczykami 
w środku. Niedawno pojawił się no-
wy sposób „bezinwazyjnego” wej-
ścia do auta.  Zuchwały złodziej 
wkłada monetę w klamkę, najczę-
ściej od strony pasażera. Gdy auto 
posiada centralny zamek i chcemy 

Przebiegłość złodziei 
nie zna granic

je zamknąć korzystając z pilota, to 
nam się nie uda. Uchylona klamka 
powoduje blokadę. Co prawda bar-
dziej czujni kierowcy bez problemu 
zauważą, że ich pojazd nie chce
się zamknąć. Jednak w pośpie-
chu, roztargnieni możemy pominąć 
z pozoru tak błahą sprawę. (SD)

Piątek, 22 Stycznia 2016Dodatek Motoryzacyjny

Reklama

SERWIS  
SAMOCHODOWY, 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
ODBIÓR SAMOCHODU 

 OD KLIENTA
AKCEPTACJA KART  

PŁATNICZYCH 
Raszyn ul. Słoneczna 9  

tel. 533 335 147

Reklama

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PRZEPISY
Rewolucja dotycząca 
„młodych” kierowców 
została odroczona. 
Nowe przepisy będą 
obowiązywały od 
stycznia 2017 roku. 
Mimo to już teraz 
zmian nie brakuje.

K andydaci na kierow-
ców na razie mogą spać 
spokojnie. Od stycznia 

miały obowiązywać zaostrzone 
przepisy w odniesieniu do począt-
kujących kierowców, jednak wej-
dą w życie dopiero w przyszłym 
roku. Wtedy to okres próbny 
wzrośnie z roku do dwóch i przez 
osiem miesięcy nowi posiadacze 
prawa jazdy będą musieli stoso-
wać się do ograniczeń prędkości, 
niezależnie od znaków:  50 km/h 
w terenie zabudowanym, 80 
km/h w terenie niezabudowanym 

Trudniejsze życie kierowcy
Nowe przepisy, czyli zaostrzone kary za ich nieprzestrzeganie

pojazdów wiąże się z ryzykiem 
dwóch lat pozbawienia wolności. 
Trzeba pamiętać, że obowiązkiem 
jest zapinanie pasów. Teraz za za-
niechanie tej czynności kierowca 

się 12 punktów. Od stycznia prze-
kroczenie 24 punktów karnych 
wiąże się z koniecznością odby-
cia kursu reedukacyjnego oraz 
badań psychologicznych. Kie-
rowca skierowanie otrzyma od 
starosty. Kurs trzeba będzie od-
być w ciągu miesiąca, a jego koszt 
wyniesie niecałe 500 złotych 
i potrwa 28 godzin. Niestawie-
nie się na kurs grozi odebra-
niem uprawnień. W przypadku 
przekroczenia limitu 24 punk-
tów w ciągu pięciu lat od odbycia 
szkolenia trzeba się liczyć z au-
tomatyczną utratą prawa jazdy. 
Aby odzyskać uprawnienia trze-
ba udać się znów na kurs. Potem 
czeka jeszcze egzamin, po jego 
zdaniu będziemy traktowani ja-
ko „młody” kierowca.

Przypominany też, że od stycz-
nia straż miejska nie korzysta już 
z fotoradarów. Nadal jednak ma 
prawo wylegitymować kierow-
ców i kontrolować niestosujących 
się do znaków zakazu: zatrzy-
mywania oraz postoju. 
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zapłaci 300 złotych, czyli 200 zł 
więcej niż do tej pory.

Koniec z redukowaniem punk-
tów karnych przez specjalne kur-
sy. Dotychczas kierowcy dwa 
razy w ciągu roku mogli pozbyć 

Przekroczenie 
24 punktów 
karnych wiąże 
się dla kierowców 
z koniecznością 
m.in. odbycia kursu 
reedukacyjnego

Nowe przepisy, czyli zaostrzone kary za ich nieprzestrzeganie
i 100 km/h na autostradzie i dro-
dze ekspresowej. 

Natomiast od 4 stycznia 2016 
roku obowiązuje przepis doty-
czący „zielonego listka”. Kie-
rujący przez osiem miesięcy 
od uzyskania prawa jazdy musi 
jeździć z naklejką na przedniej 
i tylnej szybie. Dodatkowo w tym 
czasie nie może podjąć działal-
ności zarobkowej w charakte-
rze kierowcy.

Nie obyło się bez zmian w ta-
ryfi katorze mandatów. Kary zo-
stały zaostrzone i łatwiej będzie 
„zarobić” kilka punktów. Za 
spowodowanie stłuczki na par-
kingu kierowca dostanie 6 punk-
tów, za parkowanie na kopercie 
można „zarobić” ich 7 i mandat 
w wysokości 500 zł. Z kolei jaz-
da po chodniku może obciążyć 
konto punktowe kierowcy o do-
datkowe 5 „oczek”.

Kierowcy na „podwójnym ga-
zie” muszą liczyć się z utratą pra-
wa jazdy na co najmniej trzy lata. 
Naruszenie zakazu prowadzenia 
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Każda nakrętka się liczyła
PRUSZKÓW
Akcja „Choinka 
dziecięcych serc” 
prowadzona w jednej 
z pruszkowskich 
podstawówek zakończyła 
się sukcesem. – Wszyscy 
zacierają już ręce, bo 
mamy cel na przyszły 
rok: pobić rekord 
tegorocznej zbiórki 
nakrętek – podkreślają 
organizatorzy. 

Jaki już pisaliśmy, pod koniec 
ubiegłego roku w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Pruszkowie 
zamiast tradycyjnego świątecz-
nego drzewka stanęła choinka-
-pojemnik z pleksy. To nietypowe 
„drzewko” wysokie na trzy me-
try służyło do zbierania nakrętek. 

Ale korki zbierali nie tylko ucz-
niowie z podstawówki przy ul. Jas-
nej. W akcję włączyły dzieci z prusz-
kowskich przedszkoli (nr 9, 10, 
14), uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 oraz klienci i instruktory 
z Perfect Fit. – Wszystkim bardzo 
dziękujemy za wsparcie. Najwięk-
sze podziękowanie należą się dy-
rekcji szkoły za to, że umożliwiła 
nam przeprowadzenie akcji – za-
znacza Magdalena. Jak ważono 
korki? Z pomocą przyszedł Miej-
ski Zakład Oczyszczania, który 
był też nabywcą zebranych nakrę-
tek. Po korki zgłosił się pracow-
nik MZO, następnie udał się do 
fi rmy, gdzie odbyło się ich waże-
nie. – Akcja bardzo się wszystkim 
spodobała. Mamy cel na przyszły 
rok: pobić rekord zbiórki nakrętek 
– podkreśla Magdalena.  (AS)

Głównym celem akcji było wspar-
cie dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Dzieci i ich 
rodzice dowiedzieli się też, jak 
można pomagać przy jednocze-
snym dbaniu o ekologię.

Nakrętki gromadzono przez 
kilka tygodni. Akcja zakończyła 
się przed 10 stycznia, czyli 24. Fi-
nałem WOŚP-u. – Po zważeniu 
nakrętek okazało się, że zebrali-
śmy 700 kg. Przełożyło się to na 
kwotę 560 zł, która trafi ła na kon-
to Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – mówi nam Magdalena 
z Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 2. – Nakrętek było tyle, 
że nie zmieściły się do choinki. 
Myślę, że gdybyśmy mieli dzie-
sięć takich choinek to może uda-
łoby się wszystkie korki do nich 
wsypać – dodaje.

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W tym roku Pruszków 
obchodzi setną rocznicę 
nadania praw miejskich. 
Z tej okazji odbędzie 
się wiele imprez. 
Na które warto zwrócić 
największą uwagę?

Świętowanie setnych uro-
dzin Pruszków rozpoczął 
już w sylwestrową noc. 

Koncertem, pokazem laserów 
i fajerwerkami pożegnano stary 
i przywitano nowy, jubileuszo-
wy dla miasta rok. Pierwszym 
ważnym wydarzeniem był wy-
stęp Orkiestry Kameralnej Pol-
skiego Radia Amadeus. 

Na kolejną większą imprezę 
mieszkańcy Pruszkowa muszą 
poczekać do 30 kwietnia. Na ten 
dzień zaplanowano koncert „Mu-
zyczni goście z krańca Europy”, 
w trakcie którego wystąpią m.in. 
Maria Jose Souza Guedes, Lo-
uis Meirekes oraz Trio Prima 
Vista. 1 maja odbędzie się kon-
cert „Barokowe pejzaże i pasaże”. 
Na scenie pojawią się Konstan-
ty Andrzej Kulka, Władysław 
Kłosiewicz i Kwartet Prima Vi-
sta. Natomiast 3 maja mieszkań-
ców Pruszkowa czeka impreza 
pod nazwą „Najpiękniejsza ze 
wszystkich jest muzyka polska”. 
Przed publicznością wystąpią 
Piotr Paleczny i Kwartet Prima 
Vista. Wszystkie koncerty odbę-
dą się w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego. 

Ciekawą i rodzinną imprezę 
zaplanowano na 7 maja. Chodzi 
o Śniadanie w Parku połączo-
ne z plenerem Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich. Każ-
dy będzie mógł porozmawiać 

Setne urodziny przebiegną
pod znakiem ciekawych imprez
Podczas Dni Pruszkowa jako gwiazdy wystąpią Doda i zespół Enej

z malarzami i uzyskać od nich 
wiele cennych wskazówek. „Śnia-
danie”, tradycyjnie, odbędzie się 
w Parku Kościuszki.

Ogromnym wydarzeniem bę-
dą Dni Pruszkowa (28-29 maja). 
Jakie gwiazdy pojawią na scenie 
w Parku Kościuszki? Będą to Do-
da oraz zespół Enej. Podczas 

terenie MOK-u odbędzie się Rock 
Piknik, impreza dla zwolenników 
nieco cięższych brzmień muzycz-
nych. Kto wystąpi jako gwiazda? 
Na razie to tajemnica.

Dzień później tradycyjnie już 
w Parku Potulickich odbędzie się 
XII. edycja Pruszkowskich Wian-
ków. Nie zabraknie poszukiwania 
Kwiatu Paproci i konkursu na naj-
piękniejszy wianek. Natomiast na 
24 lipca zaplanowano VI. Koncert 
do północy. Nie zdradzimy jesz-
cze, kto wystąpi na scenie przed 
Pałacykiem Sokoła. 

Nowością w programie im-
prez plenerowych będzie Prusz-
kowski Festiwal Archeologiczny 
ARTEfakty. Na kilka dni (9-11 
września) Park Mazowsze wy-
pełni się archeologami i bada-
czami z całego świata. 

Kalendarz wydarzeń zamkną: 
7 października uroczysta sesja 
rady miejskiej (Spółdzielczy 
Dom Kultury) i koncert sym-
foniczny w wykonaniu Sinfonii 
Varsovia (kościół św. Kazimie-
rza), a 9 października msza św. 
w intencji miasta z udziałem chó-
rów szkolnych z pruszkowskich 
placówek oświatowych (także 
w kościele św. Kazimierza). 

„Dni” oprócz koncertów miesz-
kańców czeka oczywiście szereg 
innych atrakcji. 

Czerwiec rozpocznie się od... 
Jubileuszowego Festiwalu Pio-
senki Przedszkolnej w Parku 
Żwirowisko (4 czerwca). Dzie-
ci zaprezentują m.in. pokazy ta-
neczne, teatrzyki. 18 czerwca na 

Nowością 
w programie 
imprez plenerowych 
będzie Pruszkowski 
Festiwal 
Archeologiczny 
ARTEfakty

Podczas Dni Pruszkowa jako gwiazdy wystąpią Doda i zespół Enej
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GRODZISK MAZOWIECKI
Kacper ma 2,5 roku,
jest mieszkańcem 
Grodziska i zmaga się 
z ciężką chorobą. Stracił 
wzrok, przestał chodzić 
i mówić. Ratunkiem jest 
przeszczep komórek 
macierzystych, ale 
to zabieg bardzo 
kosztowny. Na pomoc 
ruszyli biegacze 
z grupy „Dogoń 
Grodzisk Mazowiecki”.

Choroba przyszła nagle. W lipcu 
2014 r. Kacper Sosnowski świę-
tował pierwsze urodziny. Po kilku 
dniach zaczął gorączkować. Po-
tem trafi ł na oddział intensyw-
nej terapii i został wprowadzony 
w stan śpiączki farmakologicznej. 

Po trzech tygodniach Kac-
perka wybudzono. Jednak dia-
gnoza lekarzy była szokująca. 
U chłopca wykryto opryszczko-
we zapalenie mózgu. Jego układ 
nerowowy został uszkodzony 
co skutkowało padaczką leko-
oporną, zaburzeniami wzroku 
oraz czterokończynowym nie-
dowładem piramidowym. 

Dziś Kacperek nie siedzi, nie 
chodzi, nie widzi. Co dwa miesią-
ce musi jeździć z mamą na turnu-
sy rehabilitacyjne. A co trzy dni 
do ich domu przychodzi prywat-
na rehabilitantka. Ale pojawiła się 
nadzieja na lepsze jutro. Kacper 
został zakwalifi kowany do prze-
szczepu komórek macierzystych, 
który mógłby się odbyć jeszcze 
w pierwszym lub w drugim kwar-
tale tego roku. Jednak na ten cel 
potrzeba 70 tys. zł.

dla Kacpra Sosnowskiego jeśli 
uzbieram kwotę 4295 zł, odpo-
wiadającą dystansowi marato-
nu w metrach. Odzew kolegów 
z naszej grupy biegowej i znajo-
mych był bardzo duży. To jed-
na z pierwszych inicjatyw, 
żeby uzbierać tę ogromną kwotę 
– mówi Artur Kościołowski, 
jeden z członków grupy „Dogoń 
Grodzisk Mazowiecki”.

Oprócz tej inicjatywy zor-
ganizowano szereg innych 
akcji. Jednak nadal nie uzbie-
rano potrzebnej sumy, póki co 
na koncie chłopca było ponad 
50 tys. zł.

Wpłat dla małego Kacperka 
można dokonywać na numer 
konta bankowego: 2116 8012 
48 0000 3333 4444 5555

Fu n d a c j a  Po l s a t  K R S 
0000 1359 21

Plus Bank Warszawa SA
W tytule przelewu należy 

dopisać „Kacper Sosnowski 
Radzyń Podlaski – przeszczep 
komórek macierzystych”.  (SD)

Z pomocą Kacperkowi przy-
szła ok. 200-osobowa amatorska 
grupa biegowa „Dogoń Grodzisk 
Mazowiecki”. Oprócz samego 
biegania sportowcy angażują 

Kacperek potrzebuje pomocy

się w pomoc potrzebującym. 
– Pierwsza myśl jaka przyszła 
mi do głowy, to jak wykorzy-
stać potencjał biegaczy? Zadek-
larowałem, że przebiegnę Orlen 
Maraton 24 kwietnia tego roku 
w czasie poniżej 3 godz. 30 min 
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Kacper został 
zakwalifi kowany 
do przeszczepu
komórek 
macierzystych. 
Jednak na ten cel
potrzeba 70 tys. zł

MILANÓWEK
Od połowy ubiegłego roku policja szu-
kała sprawcy lub sprawców ataku, do 
którego doszło w Milanówku. Przypo-
mnijmy. W nocy z 19 na 20 czerwca 
w centrum miasta, w pobliżu skrzyżo-
wania ulic Królewskiej i Piłsudskiego, 
dwóch mężczyzn zaczepiło 31-lat-
ka. Doszło do awantury. Nagle jeden 

z mężczyzn wyciągnął nóż i ugodził 
nim ofi arę. Sprawą zajęła się poli-
cja: rozpoczęły się poszukiwania 
sprawcy ataku. – Na ten moment 
śledztwo zostało umorzone – przy-
znaje st. asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

Śledztwo w sprawie ataku 
w centrum miasta umorzone

– Mieliśmy wytypowane osoby, które 
mogły brać udział w tym zajściu. 
Jednak nie możemy mówić, że są to 
osoby podejrzane, ponieważ nie zo-
stały im postawione jakiekolwiek 
zarzuty. Jeśli pojawią się nowe fak-
ty i informacje śledztwo zostanie 
wznowione – dodaje. (AS)
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REGION
Policjanci opublikowali zdjęcia i ry-
sopis mężczyzny podejrzewanego 
o wielokrotne włamania do domów 
jednorodzinnych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Wysoki, 
dobrze zbudowany, w wieku oko-
ło 35-45 lat, może nosić brodę oraz 
okulary – tak policja opisuje wygląd 

mężczyzny. Z ustaleń piaseczyń-
skiej komendy wynika, że włamy-
wał się do domów na Mazowszu. 
Mógł współdziałać z innymi osoba-
mi. Niestety dotychczasowe ope-
racje policyjne nie doprowadziły 
do jego zatrzymania. Funkcjona-
riusze proszą o pomoc w ustaleniu 

Policja poszukuje sprawcy 
włamań do domów na Mazowszu

personaliów włamywacza, a tak-
że ustalenia miejsca jego pobytu. 
Informacji można udzielić w do-
wolnej jednostce policji na terenie 
całego kraju. Niewykluczone, 
że poszukiwany mężczyzna może 
mieć związek z włamaniami do
 domów w naszym regionie. (SD)

 Przy ul. Jaśminowej ma powstać skwer

Piątek, 22 Stycznia 2016

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej dotyczącej budowy ulic Lilpopa i Zamkowej na odcinku od ulicy 
Raszyńskiej do granicy z gminą Podkowa Leśna wraz ze zjazdami, 
przebudową sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego, sieci 
teletechnicznych, rozbiórką ogrodzeń, usunięciem drzew i krzewów  
w Brwinowie i Otrębusach.
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 137/20 (działka powstała z podziału działki nr ew. 137/4), 137/17 

(działka powstała z podziału działki nr ew. 137/11), 137/18 (dział-
ka powstała z podziału działki nr ew. 137/8), 137/14 (działka po-
wstała z podziału działki nr ew. 137/10), 137/16 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 137/11) – obręb 15 (wieś Otrębusy);

−	 255/1, 265, 137/44, 137/1, 137/33, 137/34, 137/35, 137/36, 
137/37, 137/38, 137/39, 137/40, 137/41, 137/42, 137/43, 137/45, 
137/46, 137/47, 137/48, 137/49, 137/50, 137/51, 230/1 (działka 
powstała z podziału działki nr ew. 230), 230/2 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 230), 230/3 (działka powstała z podziału 
działki nr ew. 230), 85/3 (działka powstała z podziału działki nr 
ew. 85/2), 90/3 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/1),  
178/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 178/1), 178/3 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 178/2), 182/3 (dział-
ka powstała z podziału działki nr ew. 182/1), 111/4 (działka po-
wstała z podziału działki nr ew. 111/3), 115/1 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 115), 207/3 (działka powstała z po-
działu działki nr ew. 207/1), 207/5 (działka powstała z podziału 
działki nr ew. 207/2), 211/1 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 211), 226/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 226) 
– obręb 20 (miasto Brwinów).

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 248/1 – obręb 15 (wieś Otrębusy);
−	 137/31, 137/32, 86, 181, 210/1, 256/1, 90/2, 109 – obręb 20  

(miasto Brwinów). 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami spra-
wy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ 
piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

OGŁOSZENIE 
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy  

w Falentach 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem 

 
Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym na okres 
20 lat, na części działki nr ew. 13/4 o powierzchni ok. 0,18 ha. Budynek  
o powierzchni użytkowej łącznie 180,74 m2 w tym: część socjalno-biurowa 
59,78 m2, 8 szt. garaży o powierzchni łącznej 120,96 m2  położony przy 
ulicy Aleja Hrabska 4 w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.

Ofertę przetargową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Najem 
nieruchomości ………..”, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 do 15:00, 
w terminie do dnia 29.01.2016 r. do godziny 12:00, na adres: Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. 
mazowieckie, sekretariat dyrektora.
O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty  
do Instytutu. Oferty winny zawierać:
•	 Oferowaną cenę najmu w wysokości netto/miesiąc (bez należnego 

podatku od towarów i usług),
•	 Dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub 

siedziby, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: aktualny 
odpis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

•	 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń,

•	 Dowód wpłaty wadium.
Kryteria wyboru ofert: cena- 80 %, koncepcja wykorzystania obiektu - 20%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

5000 PLN na konto Instytutu w BPH SA 65 1060 0076 0000 3210 0022 0273 
najpóźniej do godz. 12.00 dnia 29.01.2016r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy 
kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2016 o godz. 12.30 w Pałacu 
Instytutu w Falentach.

Wadium przepadnie na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta 
została przyjęta uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, 
którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny najmu. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. W razie przyjęcia oferty z najwyższą ceną netto do 
kwoty tej zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Wynajem nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozpo- 

rządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębior- 
stwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r.,  
nr 97, poz. 443 z późn. zm. Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie 
uzgodnionym. 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru najemcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania 
przetargu w formie licytacji między tymi ofertami, a także prawo unieważ- 
nienia przetargu bez podania przyczyn. 
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela w dni robocze  
w godz. 8.00 do 15.00 zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
Kazimierz Borys 22 628 37 63.
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Reklama

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do pub 
licznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń 
w budynkach Urzędu Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, zo-
stał wywieszony wykaz lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży najemcom 
komunalnym wraz z udziałem we współ-
użytkowaniu wieczystym gruntu.

Do sprzedaży przeznaczony jest lokal nr 8 
o pow. 29,53 m2 w budynku wielomieszka-
niowych położonym przy ul. Biskupickiej 
57 B w Brwinowie, obręb 1 wraz z udziałem 
we współużytkowaniu wieczystym grun-
tu wynoszącym 3416/137511 w działkach  
o nr ew. 31/1, 31/2, 31/6 i 31/5 o łącznej 
pow. 0,4486 ha.

Szczegółowe informacji można uzyskać  
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
pok. 204 lub pod nr telefonu (22) 738-26-53 
lub (22) 738-26-13

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Bo
Lo

 S
ko

c
zY

La
S

Teren zielony w formie labiryntu
ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
stawiają na tereny 
rekreacyjne. 
Niebawem wystartują 
prace projektowe, 
m.in. na wyczekiwany 
od dawna skwer przy 
ul. Jaśminowej.

W ostatnich latach wie-
le terenów rekreacyj-
nych na terenie gro-

dziskiej gminy przeszło moder-
nizację. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać ze Stawów Goliana oraz 
Parku Skarbków, niedawno ru-
szyły prace na Stawach Walczew-
skiego. Ale to dla władz Grodzi-
ska mało, dlatego już ogłoszono 
przetarg na przygotowanie do-
kumentacji projektowo-koszto-
rysowej dla kolejnych obszarów 
zielonych. Chodzi o tereny przy 
ulicach Jaśminowej, Łowczej, 
Traugutta i Granicznej, Bocianiej 

Dwie najciekawsze inwesty-
cje z tej listy to skwer przy uli-
cy Jaśminowej oraz teren przy 
ul. Łowczej. Przy Jaśminowej po-
jawią się boiska do badmintona 
i siatkówki plażowej, siłownia 
plenerowa oraz niewielki plac 
zabaw. Teren ma być przezna-
czony głównie dla miłośników 
aktywnego spędzania czasu. 
W parku znajdą się też alejki 

do biegania i jazdy na rowerze. 
Oczywiście nie zabraknie miej-
sca do odpoczynku.

Nieco inne przeznaczenie bę-
dzie miał teren przy ul. Łowczej. 
Grodziscy włodarze chcą przy-
wrócić temu miejscu funkcję re-
kreacyjną, ale głównie z myślą 
o dzieciach. Najmłodsi miesz-
kańcy do dyspozycji będą mieli 
„zielony labirynt” – teren parku 
zostanie obsadzony małymi krze-
wami w taki sposób, by stworzyły 
one ściany, a w środku labiryn-
tu nie zabraknie niespodzianek. 
Oprócz placu zabaw dzieci znajdą 
tam ciekawe gry terenowe, dzięki 
którym będą mogły dowiedzieć 
się wielu ciekawostek przyrodni-
czych. „Poznaj drzewa”, „Owady. 
Przyjaciele i wrogowie”, „Ptasie 
zagadki” – to tylko niektóre gry, 
które pojawią się w parku.

Kiedy wystartują roboty 
związane z modernizacją te-
renów zielonych?– Chcemy ru-
szyć z pracami tak szybko jak 
będzie to możliwe – odpowia-
da burmistrz Benedykciński. 

i Królewskiej. – Pojawił się program
unijny, z którego można czer-
pać pieniądze na odtwarzanie 
terenów zielonych i ukwieca-
nie miasta. Można uzyskać aż 
80 proc. fi nansowania, dlatego 
ogłosiliśmy przetarg na projek-
ty, by móc złożyć jak najwięcej 
wniosków – podkreśla Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

Przy ulicy Jaśminowej i Łowczej powstaną obszary rekreacyjne Przy ulicy Jaśminowej i Łowczej powstaną obszary rekreacyjne 
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 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

 ► Pracowników Ochrony na sklep 
w Jankach lub w Piasecznie lub 
Warszawa Ursynów stawki od 8,50. 
Tel. 697 660 949 LUB 605 472 996  

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

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

 ► Osoba do sprzątania i na zmywak 
na etat do restauracji w Otrębusach, 
tel. 667 476 273 

 ► Pracowników  ochrony na budowę  
Pruszków, Konotopa i okolice. System 
pracy  24/48 . Stawka 6 zł netto/h  
i  noce od 18.00-7.00.Tel. 692-407-012 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
Wymagana karta kierowcy, praca po kraju, 
weekendy w domu Tel.798-365-748 

 ► Zatrudnię Panią z doświadczeniem 
do sklepu mięsnego w Pruszkowie, 
praca dwuzmianowa, 502 380 130 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 155 m2 użytkowich, stan surowy, 
wszystkie media, działka 1670 m2 
ogrodzona, Jaktorów, 520 000 zł, 
tel. 784 830 107 

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

 ► Pół bliźniaka 535 487 338

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

Okazja sprzedam mieszkanie 70 m 
3000 za m2 1pietro 4pok 
Blok ocieplony i odnowiony 
w tym roku. Cena 205 000.- 
Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 2 pokoje 
+ aneks 55 m2 na Żbikowie n
a podobne w centrum Pruszkowa lub 
okolicy, 883 521 300

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
 39 m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd i 
wycena, 533 525 533 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, wycinka; 
512 380 109, 22 758 16 65; agro-bio-
ogrodnik@wp.pl

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

Dam pracę

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Magiel 535 487 338 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

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

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

 ► Wykańczanie wnętrz, 504 214 729 

Piątek, 22 Stycznia 2016

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych 
urzędu został zamiesz-
czony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do odda-
nia w najem

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że dnia 
14.01.2016 r. została wydana decyzja nr 1/2016 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doty-
czącej rozbudowy skrzyżowania ulic Łosia i Przejaz-
dowa wraz z rozbiórką ogrodzeń na działkach nr ew.: 
154/1 (154/2, 154/3), 257/3 (257/4, 257/5), 248/1, 
260 we wsi Otrębusy (obręb 15), gmina Brwinów. 

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone 
pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się 
z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 
8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Gminy Brwinów 

Informuje  o ogłoszeniu siódmego przetargu ustnego  
nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych 

stanowiących własność Gminy Brwinów
Przedmiotem oferty przetargowej są nieruchomość niezabudowana położona 
w obrębie 11, w Brwinowie między nieurządzonymi  drogami ul. Czereśniową, 
Pigwową i ul. Gruszową, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00060870/4.
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  24 luty 2016 r. godz. 13 w Urzędzie 
Gminy  Brwinów ul. Grodziska 12.

nr ew.  
działki

pow. 
działki 
w ha

cena  
wywoławcza  

brutto 
działki  

w złotych

nr ew. 
działki

pow. 
działki 
w ha

cena  
wywoławcza 

 brutto 
działki  

w złotych

98 0,2205 385 875 123 0,2171 379 925

99 0,2206 386 050 124 0,2249 393 575

100 0,2207 386 225 126 0,2214 354 240
 
Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U/MN
- usługi publiczne stopnia podstawowego: kultura, oświata, sport, rekreacja, opie-
ka zdrowotna i społeczna itp. oraz nieuciążliwe administracja, handel, usługi, jako 
przeznaczenie podstawowe oraz  mieszkalnictwo jednorodzinne.
Wpływ wadium na konto lub do kasy urzędu, najpóźniej do dnia 19.02.2016 r.  
w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Miejsce wywieszenia publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
-  na tablicach ogłoszeń przed budynkami i w budynkach Urzędu Gminy Brwinów 

przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A
-  na stronach internetowych: www.brwinow.pl, www.brwinow.bipst.pl,  

www.oferta.brwinow.pl 
Szczegółowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetar-
gu można uzyskać w:
Referacie Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 
pokój 204. 
Telefon (22) 738-26-13 lub (22)  738-26-53  fax (22) 729-65-64  
Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 
pokój 206. 
Telefon (22) 738-26-54 lub (22) 738-26-14.

Burmistrz Gminy Brwinów 
Informuje  o ogłoszeniu dziesiątego  przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości niezabudowa-
nych stanowiących własność Gminy Brwinów

Przedmiotem oferty przetargowej są nieruchomości niezabudowane, położone  
w obrębie 11, w Brwinowie między ul. Bratnią, a nieurządzonymi drogami Czere-
śniową i Pigwową,  uregulowane w księdze wieczystej WA1P/00060870/4.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  24 luty 2016 r. godz. 10 w Urzędzie 
Gminy  Brwinów ul. Grodziska 12.

 
Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie pod-
stawowe. Nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego (np. gastrono-
mia, drobne usługi handlu podnoszące atrakcyjność terenu) towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone. Działki o nr ew. 80, 81, 84, 
85, 88,  89 położone są w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla 
którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.
Wpływ wadium na konto lub do kasy urzędu, najpóźniej do dnia 24.02.2016 r. 
w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Miejsce wywieszenia publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
-  na tablicach ogłoszeń przed budynkami i w budynkach Urzędu Gminy  

Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A
-  na stronach internetowych: www.brwinow.pl, www.brwinow.bipst.pl,  

www.oferta.brwinow.pl 
Szczegółowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetar-
gu można uzyskać w:
Referacie Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12,  
pokój 204
Telefon (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-65-64 
Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12
Telefon (22) 738-26-54 lub (22) 738-26-14 

nr ew.  
działki

pow. 
działki 
w ha

cena  
wywoławcza  

brutto 
działki  

w złotych

nr ew. 
działki

pow. 
działki 
w ha

cena  
wywoławcza 

 brutto 
działki  

w złotych

80 0,0924 129 360 89 0,0934 140 100

81 0,0913 136 950 90 0,0934 149 440

84 0,0901 126 140 91 0,0907 126 980

85 0,0907 136 050 92 0,0908 136 200

88 0,0932 130 480 93 0,0908 145 280

83 0,0938 150 080 94 0,1514 211 960

110 0,0905 135 750 95 0,1514 227 100

111 0,1148 160 720 106 0,1345 215 200

113 0,0946 141 900 118 0,1265 189 750

115 0,1266 202 560 120 0,0907 136 050

116 0,1234 185 100 121 0,0900 135 000

117 0,1376 220 160 122 0,1141 159 740

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy  
ul. Grodziskiej 12 od dnia 22.01.2016 r. zostało wy-
wieszone ogłoszenie o przetargu ustnym nieograni-
czonym na wydzierżawienie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Brwinów: działka nr ew. 30 
 położona w Brwinowie obr. 1, przeznaczona pod 
prowadzenie gospodarki rybnej. 

Praca szuka człowieka!
A konkretnie:
 BLACHARZA/LAKIERNIKA 

i pomocników
blacharza/lakiernika,

 kilku MECHANIKÓW 
lub ELEKTROMECHANIKÓW,

 TOKARZA/FREZERA/
ŚLUSARZA/SPAWACZA,

 pracownika MYJNI, 
 KIEROWCY kat. C,
 SEKRETARKI/ASYSTENTKI 

działu handlowego w firmie 
motoryzacyjnej.

Serwis pojazdów ciężarowych 
w Sokołowie k/W-wy (1 km od S8), 
ul. Sokołowska 61b, 05-806 Sokołów. 
Tel.: 604.40.90.53 lub 22.716.17.00 

www.topservicetruck.pl

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► WYMIANA OPON,
795 569 659 

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

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

 ► 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 

Inne

 ► Poszukujemy WOLONTARIUSZY
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu 
Polskiego, ul. Stanisławowska 5 lok.U-2 ,  
skrzynka 5, 03- 832  Warszawa,
tel.: 500 003 701, poczta @sfpnp.pl,
www.sfpnp.pl 
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