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Przyszłość Forum 
Dialogu, które skupiało 
wszystkie strony 
zainteresowane 
ustaleniem przebiegu 
linii 400kV, stanęła pod 
znakiem zapytania. Część 
stowarzyszeń odmówiła 
w nim udziału, a ostatnie 
posiedzenie przerwano 
przed czasem.

F orum Dialogu we wrze-
śniu ubiegłego roku 
powołali do życia rad-

ni sejmiku województwa ma-
zowieckiego. Miało stanowić 
platformę dyskusji między 
mieszkańcami, organizacja-
mi pozarządowymi, samorzą-
dowcami i inwestorem, czyli 

Część stowarzyszeń odmówiła udziału w posiedzeniach Forum Dialogu
spółką Polskie Sieci Elektro-
energetyczne oraz Agencją 
Promocji Inwestycji, która na zle-
cenie PSE obsługuje przedsię-
wzięcie w postaci linii 400kV. 
Celem było ustalenie kompro-
misu w sprawie wytyczenia jej 
przebiegu. Linia ma połączyć 
elektrownię w Kozienicach 
z Ołtarzewem. Przypomnijmy, 
że na początku 2015 r. miesz-
kańcy Jaktorowa, Żabiej Wo-
li i Grodziska dowiedzieli się, 
że pod uwagę brana jest loka-
lizacja 70-metrowych słupów 
wysokiego napięcia w pobliżu 
ich domów, co wywołało spo-
łeczną mobilizację i sprzeciw. 

Pierwsze posiedzenie Fo-
rum Dialogu odbyło się we 
wrześniu, kolejne w poło-
wie lutego. Choć burzliwego 
przebiegu obrad można było 
się spodziewać, to tym razem 
poziom emocji sięgnął zenitu. 

Reklama

Posiedzenie zakończono przed 
czasem. Trzy organizacje zde-
cydowały, że do rozmów w tym 
kształcie już nie powrócą. Cho-
dzi o Stowarzyszenie Trudności 
Usuwamy Razem z Jaktorowa, 
Stowarzyszenie Nasza Gmina 
Jaktorów oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańców Czarny Las. 
We wspólnym liście wystosowa-
nym do marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego, Adama 
Struzika, czytamy m.in., że Fo-
rum działa w sprzeczności ze 
statutem sejmiku i istnieją roz-
bieżności między Wojewódz-
kim Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego a Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju. – Te uchybienia 
skłoniły nasze stowarzyszenia 
do zaniechania uczestnictwa 
w Forum – napisano. 
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Część stowarzyszeń odmówiła udziału w posiedzeniach Forum Dialogu
Znów napięcie wokół linii 400kV

Targi Nieruchomości 
i Wnętrz 9 edycja

Pruszków 12-13 marca
Hala Znicz, godz. 10-16 | targi.pruszkow.pl
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GRODZISK MAZOWIECKI
Prezydent  RP Andrzej Duda wrę-
czył akty powołania dwóm nowym 
członkom Rady Polityki Pieniężnej. 
Jednym z nich jest Łukasz Hardt, 
mieszkaniec Grodziska Mazowiec-
kiego. Dr hab. Łukasz Hardt kieru-
je Katedrą Ekonomii Politycznej 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego.  
Za swoją działalność otrzymał sty-
pendium Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej czy też nagrodę Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego im. 
prof. E. Lipińskiego. Był  również go-
ścinnym profesorem na Uniwersy-
tecie w Cambridge. Do Rady Polityki 

Mieszkaniec Grodziska 
w Radzie Polityki Pieniężnej

Pieniężnej powołano także dr Kami-
la Zubelewicza. – Jestem przekona-
ny, że wniesiecie Panowie do Rady 
z jednej strony młodego ducha, 
a z drugiej wielką wiedzę i doświad-
czenie – mówił prezydent Andrzej 
Duda podczas uroczystości  
wręczenia aktów powołania. (JM)

 W sprawie linii 400 kV burmistrz Grodziska spotkał się 
z mieszkańcami

Piątek, 4 Marca 2016

Dziewczynki  
mają imiona 
Karolina i Olga,  
a chłopiec – Maciej

Miasto powitało trojaczki
PRUSZKÓW
Pod koniec ubiegłego 
roku w Pruszkowie  
na świat przyszły 
trojaczki. Teraz miasto 
powitało je oficjalnie.

W ich domu z pewnością jest 
wesoło, ale i pracowicie. Naj-
pierw, niespełna trzy lata, temu 
urodziła się Basia. Następnie 
w grudniu 2015 roku szczęśliwi 
rodzice z Pruszkowa przywita-
li trojaczki, dwie dziewczynki 
– Karolinę i Olgę oraz chłopca 
– Macieja. Z tej okazji Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa, 
spotkał się 29 lutego z rodzi-
cami i ich dziećmi w urzędzie 
stanu cywilnego.

Wieść o tak licznej ciąży 
przyszła w siódmym tygodniu 
jej trwania. – Moją pierwszą  
reakcją był szok. Z jednej strony 
radość, a z draugiej strach o to, 
czy poradzimy sobie z tak licz-
ną grupą dzieci – powiedziała 
Sylwia Mazur, mama dzieci.

Trzeba niezwykłej siły i ener-
gii aby zapanować nad taką 
żwawą gromadką. – Na począt-
ku było ciężko, ale dajemy sobie 
radę. Po prostu trzeba się or-
ganizować, a wiadomo: ich jest 
trójka. Proszę sobie wyobrazić 
widok płaczących trzech szkra-
bów w jednym czasie lub gdy 
nagle wszystkie chcą jeść. Krót-
ko mówiąc jest wesoło! – mówi 
Sylwia Mazur.

– Tego typu porody o tak 
dużej ilości dzieci jednorazo-
wo w Pruszkowie zdarzają się 
niezwykle rzadko. Około pięć 
lat temu miałem okazję wręczyć 
pruszkowskim trojaczkom do-
wody osobiste w związku z doj-
ściem do pełnoletności. Zatem 
na co najmniej dwadzieścia lat 
zdarzył się kolejny poród tro-
jaczków. To jest swoistego ro-
dzaju wydarzenie w Pruszkowie 
– powiedział podczas spotka-
nia prezydent Jan Starzyński.

Rodzice trojaczków pocho-
dzą z Zamościa i choć potem 

Tam gdzie rosły drzewa, złożono kwiaty...
PIASTÓW
Mieszkańcy Piastowa 
w spontaniczny sposób 
wyrazili oburzenie 
wycięciem drzew 
na stacji PKP. W niedzielę, 
28 lutego, na peron 
przynieśli kwiaty 
i rysunki przedszkolaków.

Peron bez drzew nie wygląda 
już tak samo. Przez lata robinie 
akacjowe tworzyły wyjątkowy 
klimat na piastowskim dwor-
cu, można powiedzieć, że stały 
się jego symbolem. Niestety, po-
mimo sprzeciwu mieszkańców 
i lokalnych władz, kolejarze po-
stanowili wyciąć drzewa. 80-let-
nie okazy trafiły pod topór nocą 
z 21 na 22 lutego.

W minioną niedzielę na pero-
nie PKP pojawiły się kwiaty, a do 
ekranów dźwiękochłonnych przy-
czepiono rysunki przedstawiające 

ekranów wzdłuż miejsca, gdzie 
rosły drzewa. Zapalono również 
znicze. Pojawiła się także eks-
pozycja rysunków drzew przed-
szkolaków z jednej z piastowskich 
placówek, które wyrażały istotę 
i znaczenie robinii akacjowych  
– wyjaśnia Szuplewski.

Piastów zamierza ubiegać 
się zadośćuczynienia za prze- 

drzewa. – To zamanifestowanie 
stanowiska na temat działań ko-
lejarzy. Jesteśmy oburzeni i głę-
boko rozżaleni tym, co się stało 
– mówi Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.

Akcja była spontaniczna. – Zja-
wili się ludzie w każdym wieku, ale 
dominowały młode osoby. Kwia-
ty zostały włożone w konstrukcję 

prowadzoną przez kolejarzy 
wycinkę. – Mamy do czynie-
nia z ciągiem kompletnie nie-
zrozumiałych działań. Wycięte 
robinie to specjalny gatunek 
drzew, które nie osiągały wy-
sokich rozmiarów i dawały 
wiele zieleni. Nie był to przy-
padkowy wybór, że posadzo-
no je akurat na terenie peronu. 
Podejmiemy kroki mające na 
celu ukaranie winnych oraz 
zadośćuczynienia. Zrobimy 
wszystko, aby nie zapomnia-
no o drzewach – twierdzi bur- 
mistrz Piastowa.

Do całej sytuacji odniosła się 
spółka PKP PLK. Kolejarze 
zaznaczają, że wycinka drzew 
była konieczna, chodziło o bez-
pieczeństwo. – Działania PLK 
są zgodne z prawem, choć wie-
my, że burmistrz jest odmien-
nego zdania – napisała spółka  
na swoim fanpage'u.  (JM) 
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Powodów opuszczenia Forum 
Dialogu jest więcej. – Zrezy-
gnowaliśmy, bo odpowiedzial-
ność za wytyczenie trasy linii 
400 kV przerzucono z inwe-
stora na nas. Doprowadziłoby 
to do tego, że rzucilibyśmy się 
sobie do gardeł i zaczęli prze-
stawiać tę linię z jednej gmi-
ny do drugiej – tłumaczy Anna 
Kurzela-Szybilska, prezes Sto-
warzyszenia Nasza Gmina Jak-
torów. – Nikt nie chciał z nami 
także rozmawiać o tzw. przebie-
gu historycznym, czyli wytycze-
niu inwestycji przez Lesznowolę 
i Piaseczno. Przecież to o poło-
wę krótsza trasa niż pozostałe 
propozycje – dodaje. 

Na odstąpienie od rozmów 
nie zdecydowało się Stowarzy-
szenie Otwarta Brama z Ża-
biej Woli, które inaczej ocenia 
działanie i dorobek Forum.  
– Nasze stanowisko jest nie-
zmienne, jesteśmy stowarzy-
szeniem, które od początku 
budowało Forum – mówi Joan- 
na Skrzywanek-Narojczyk, 
wiceprezes Otwartej Bramy.  
– Pojawiło się pięć wariantów  
przebiegu, kolejnym etapem 
miało być wspólne zbudowanie 
kryteriów ich oceny. Niestety 
okazało się, że na ponad dwa- 
dzieścia podmiotów, zaledwie 
dziesięć odniosło się meryto-
rycznie do propozycji przy-
gotowanej przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Więk-
szość stowarzyszeń przyjęła po-
stawę „nie bo nie”, co poniekąd 
rozumiem, bo celem jest obrona 
ludzi i ziemi, ale my stoimy na 

Część stowarzyszeń odmówiła udziału w Forum Dialogu
Dokończenie ze str. 1

Napięcie wokół linii 400kV

zdaniem formuła i rola samorzą-
du województwa wyczerpała się  
– mówi Stefan Kotlewski, rad-
ny województwa mazowieckiego 
i przewodniczący Komisji Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego 
i Zagospodarowania Przestrzen-
nego. – Teraz sprawa powinna  
zejść na poziom gminny, bo roz-
mowa na Forum, czego dowiodło 
ostatnie spotkanie, nie dopro- 
wadzi do niczego – zaznacza.

Tymczasem w Grodzisku 
wsparcia w sprzeciwie wobec 
innego wariantu niż tzw. histo-
ryczny gmina planuje szukać 
u ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Mariusza Błasz-
czaka oraz u posła Jacka Sasi-
na. 29 lutego burmistrz Grzegorz 
Benedykciński spotkał się w tej 
sprawie z mieszkańcami.

Co zamierza inwestor? 
W tej sytuacji najważniejszym 
pytaniem jest to, co zamie-
rza inwestor. Trzeba bowiem 
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stanowisku, że skoro wchodzi-
my w dialog to będziemy sku-
piać się na zdroworozsądkowych 
argumentach – wyjaśnia.

Jaka przyszłość Forum? 
Obie strony, i zwolennicy, i prze-
ciwnicy Forum zgadzają się 
w jednej sprawie. – To, co dzieje 
się wokół linii 400 kV ma cha-
rakter polityczny, pewne grupy 
będą bronić pewnych  interesów 
– twierdzi Anna Kurzela-Szy-
bilska. – Rozgrywki przeszły 
na pułap polityczny. Niestety. 
Nikt się z nami już nie będzie li-
czył. Padnie zarzut, że ludzie nie 
mogą się ze sobą dogadać i Fo-
rum przestanie istnieć, a my nie 
zostaniemy nawet poinformo-
wani o decyzji jaka ostatecznie 
zapadnie – przyznaje Joanna 
Skrzywanek-Narojczyk.

 Jaka więc przyszłość czeka 
Forum i całą sprawę budowy linii  
400kV? – Sprawa jest bar-
dzo skomplikowana, ale moim 
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mieszkali w stolicy, to osiem 
lat temu zdecydowali się na 
Pruszków. – Jest tutaj o wiele 
bardziej spokojnie niż w War-
szawie, jednocześnie nie jest 
do niej tak daleko – mówi ma-
ma trojaczków.

Państwo Mazurowie otrzy-
mali gratulacje, upominki oraz 
Pruszkowską Kartę Dużej Ro-
dziny. Dodatkowo miasto po-
stanowiło wesprzeć finansowo 
ich budżet domowy.  (SD)

Nie muszą spłacać części pożyczki
BRWINÓW
Prawie 100 tys. zł 
zostanie w kasie 
gminy. Dlaczego? 
WFOŚiGW podjął 
decyzję o umorzeniu 
części pożyczki 
zaciągniętej przez 
brwinowski magistrat.

Pożyczka była przeznaczona 
na wykonanie odwodnienia 
w rejonie ulic Nadarzyńskiej, 
Łąkowej i Mokrej w Żółwinie. 
Wykonanie rowów przydroż-
nych, budowa studni rewi-
zyjnych oraz przepompowni 

okazały się niezbędne. Inwe-
stycja była kosztowna, prawie 
1 mln zł, więc nie obyło się 
bez pożyczki. Jednak gmina 
nie musi jej spłacać w całości. 
– W gminnej kasie zosta-
nie 98.934,90 zł na inne cele  
– zaznacza Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 
Warto wspomnieć, że w stycz-
niu gmina Brwinów otrzyma-
ła kolejną pożyczkę (1 mln zł) 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Środki zostaną 
przeznaczone na budowę ka-
nalizacji w Owczarni.  (JM)

pamiętać, że PSE dysponuje 
narzędziami przewidzianymi 
w tzw. specustawie przesy-
łowej. A to oznacza, że in-
westycję może zrealizować 
w dowolnym wariancie, bez 
uwzględniania sprzeciwu miesz-
kańców i samorządów. Jakie 
jest zatem stanowisko PSE? 
– Staramy się formułę Forum 
przenieść na poziom inwesto-
ra, aby nie wyrzucać do kosza 
całej pracy, która została wy-
konana. Chcemy doprowadzić 
do rozmów z zainteresowany-
mi samorządami, stroną spo-
łeczną, mamy nadzieję, że uda 
nam się stworzyć listę kryte-
riów i ustalić ich wagi. Chcemy 
w ten sposób wskazać wariant 
najmniej konfliktowy – mó-
wi Jarosław Kowalski z Agen- 
cji Promocji Inwestycji, któ- 
ra obsługuje przedsięwzięcie.

Przyjdzie moment... 
Kiedy inwestorowi skończy się 
cierpliwość i sięgnie po specu-
stawę? – Jeśli ze strony społecz-
nej i samorządów faktycznie 
będzie wola aby merytorycz-
nie dokonać wyboru koryta-
rza dla linii, to z naszej strony 
na pewno nie będzie działań 
w stylu „zabrakło nam miesią-
ca, aby się dogadać, idziemy 
ze specustawą”. Ale jeśli efek-
ty będą takie, jak na ostatnim 
Forum, to przyjdzie moment, 
aby to przeciąć. Inwestora gonią 
terminy oddania bloku w Ko-
zienicach, nie może być tak, 
że linia powstaje nieskończe-
nie wiele czasu – wyjaśnia Ja-
rosław Kowalski. Elektrownia 
w Kozienicach ma być gotowa 
w połowie 2018 roku. 
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Do 30 kwietnia trzeba złożyć rocz-
ne zeznanie podatkowe, czyli PIT. 
Dla niektórych z nas to nieła-
twe zadanie. Z pomocą przycho-
dzi Urząd Skarbowy w Pruszkowie. 
Jego pracownicy przeszkolą po-
datników w zakresie wysyłania 
dokumentów za pośrednictwem 

platformy e-Deklaracje. Dzięki
temu każdy zyska wiedzę jak 
sprawnie skierować swój for-
mularz do właściwej jednostki. 
Szkolenia odbędą się w siedzibie 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
przy ul. Staszica 1 w Sali Obsługi 
Interesantów w dwóch terminach. 

Pracownicy „skarbówki” 
przeszkolą podatników

Pierwszy to 12 marca, kolejny
 – 16 kwietnia. Szkolenia odbę-
dą się w godz. 9-13. Pracownicy 
„skarbówki” będą też pełnili dyżu-
ry w terenie. 14 kwietnia w godz. 
10-15 pojawią się w Urzędzie 
Miasta w Piastowie, a 28 kwietnia 
w Urzędzie Gminy Brwinów. (JM)

Piątek, 4 Marca 2016

Pogorzelcy otrzymali pomoc
PRUSZKÓW
Każda z poszkodowanych 
rodzin w pożarze 
kamienicy przy ul. Pięknej 
w Pruszkowie otrzymała 
propozycję lokalu 
zastępczego. Natomiast 
zniszczony budynek 
czeka na remont.

Przypomnijmy. 9 stycznia póź-
nym wieczorem w kamienicy 
przy ul. Pięknej wybuchł pożar. 
W akcji gaśniczej trwającej kil-
ka godzin brało udział 14 zastę-
pów straży pożarnej. Ok . 50 osób 
trzeba było ewakuować. Ogień 
doszczętnie strawił jedną z kla-
tek, drugą udało się uratować.

23 lutego Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa, odwiedził 
mieszkańców spalonej kamienicy. 

zabezpieczone przez straż miejską, 
która zagrożony obszar objęła spe-
cjalnym nadzorem. Poszkodowa-
ni uzyskali pomoc przy ewakuacji 
i ratowaniu sprzętu i przedmiotów 
osobistych. Zadbano o natychmia-
stowe zakwaterowanie na terenie 
miejscowych hoteli, gdzie urząd 
miejski zapewnił noclegi i cało-
dzienne wyżywienie. Przygoto-
wano niezbędną odzież i opiekę 
psychologiczną – czytamy na stro-
nie internetowej Pruszkowa.

A jak sytuacja przedstawia się 
obecnie? – Wszyscy otrzymali 
propozycję mieszkań zamien-
nych albo wrócili do swojego 

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Komunikacja 
autobusowa w gminach 
powiatu pruszkowskiego 
pozostawia wiele 
do życzenia. Różne 
pojazdy, oznaczenia, 
bilety. Podróżni 
chcieliby, aby 
w powiecie działała 
spójna wewnętrzna 
komunikacja. 
Czy to możliwe? 

P asażerom marzy się stwo-
rzenie spójnej komuni-
kacji wewnątrz powiatu 

pruszkowskiego, która połą-
czyłaby wszystkie sześć gmin. 
Chodzi nie tylko o wygodną 
siatkę połączeń, ale również 
jednolite oznaczenia i wygląd 
autobusów oraz wspólny bilet. 
– W samym tylko Pruszkowie 
jest kilku przewoźników auto-
busowych. Każdy ma inne ceny, 

Wspólna komunikacja? Na razie ważniejszy remont linii 447
Podróżni chcieliby, aby w powiecie pruszkowskim działała spójna wewnętrzna komunikacja 

odpowiedzi na to pytanie bę-
dziemy mogli udzielić, kiedy 
tylko poznamy potrzeby gmin 
powiatu pruszkowskiego – 
twierdzi Mirosław Chmielew-
ski, członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego. – Myślę, że 

lepszym rozwiązaniem było-
by, gdyby powiat był koordyna-
torem takiego przedsięwzięcia. 
Dlatego czekamy na informacje 
od gmin. Na początku września 
powinniśmy mieć już gotowe 
rozwiązania i ustalenia, które 
następnie przedstawimy radzie 
powiatu – dodaje. 

Jeśli powiat stałby się koor-
dynatorem komunikacji, to jej 
fi nansowanie nadal spoczywało-
by na gminach. Póki co, władze 
powiatu widzą się w roli media-
tora na linii samorządy – PKP 
PLK  oraz ZTM, WKD i KM. 
Zwłaszcza w kontekście zbliża-
jących się utrudnień komunika-
cyjnych związanych z remontem 
linii kolejowej 447 Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki. 
Kwestia ta na obecną porę rów-
nież dla miasta wydaje się klu-
czowa. – Jesteśmy otwarci na 
wszelkie formy współpracy nie 
tylko z powiatem, ale i okoliczny-
mi gminami. Póki co, skupiamy 
się właśnie na tym zagadnieniu. 
Niebawem ogłosimy konsultacje 

społeczne w temacie organiza-
cji komunikacji zastępczej oraz 
formy zamknięcia linii kolejowej. 
Kolejarze w tym drugim przy-
padku zakładają dwa warianty: 
całkowite zamknięcie i krótszy 
remont lub wahadłowy ruch, 
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a co za tym idzie dłuższe prace 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. I dodaje: 
– Wspólną komunikację powia-
tową będzie można wprowadzić 
po zakończeniu modernizacji li-
nii kolejowej nr 447.  

inne bilety, inne pojazdy i nie-
skoordynowane rozkłady. Czy 
nie można tego jakoś sensownie 
ujednolicić. W innych krajach 
nie trzeba się zastanawiać czyj 
jest pociąg czy autobus. Kupuję 
bilet, wsiadam i jadę. Natomiast 
tu trzeba się mocno nagimnasty-
kować – mówi Mariusz.

Zgodnie z przepisami gminy 
odpowiadają za organizowanie 
komunikacji wewnętrznej tyl-
ko na swoim terenie. Natomiast 
na barkach powiatu spoczy-
wa trzymanie pieczy nad po-
łączeniami międzygminnymi. 
W praktyce przedstawia się to 
inaczej. Połączenia pomiędzy 
gminami są tworzone na mo-
cy porozumień sąsiadujących 
jednostkek i wspólnie finanso-
wane. Tak jest w przypadku po-
łączeń Pruszków – Komorów 
(linia nr 2) czy Raszyn – Mi-
chałowice – Pruszków (linia 
L23). Co za tym idzie, gmi-
ny dostrzegają jak potrzebna 
jest komunikacja autobusowa 
dla mieszkańców. 

Jak powiat pruszkowski pod-
chodzi do pomysłu stworze-
nia wewnętrznej komunikacji 
powiatowej? Dość ostrożnie. 
– To trudne zadanie, myślę, że to 
śpiew przyszłości. Żeby zorgani-
zować coś takiego konieczne jest 
poniesienie dużych nakładów 
organizacyjnych. Konkretnej 

Pasażerom marzy 
się stworzenie 
spójnej komunikacji, 
która połączyłaby 
wszystkie 
sześć gmin

Podróżni chcieliby, aby w powiecie pruszkowskim działała spójna wewnętrzna komunikacja 
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lokum jeżeli była taka możli-
wość – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Natomiast uszkodzony budy-
nek czeka kompleksowy remont. 
Jego projekt ma być gotowy 
w kwietniu. W czerwcu plano-
wane jest uzyskanie pozwoleń na 
budowę, a następnie rozpisanie 
konkursu na przeprowadzenie 
prac. Plany obejmują odbudo-
wanie pionu budynku z przyna-
leżnymi lokalami, remont klatki 
schodowej, instalacji elektrycz-
nej i wodno-kanalizacyjnej, wy-
mianę okien i drzwi, doposażenie 
w węzeł cieplny.  (SD) 

Jan Starzyński, 
prezydent 
Pruszkowa, 
odwiedził 
mieszkańców 
spalonej 
kamienicy

Reklama

Kredyt  konsolidacyjny do 200 tys.
Kredyt gotówkowy

Kredyt dla profesjonalistów 
Kredyty firmowe 

Hipoteczne i MDM 508 804 608Wraz z nimi obejrzał zniszczony 
budynek. Jak informuje miasto, 
poszkodowanym zapewniono 
wszechstronną pomoc. – Spalo-
ne lub uszkodzone lokale zostały 
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TABLICA
Chcesz sprzedać, kupić lub wyna-
jąć nieruchomość? Oferujesz usłu-
gi budowlane, projektujesz wnętrza? 
Podczas Targów Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy ogłoszeń!  
Już 12 i 13 marca w pruszkowskiej  
hali Znicz odbędzie się 9. edycja 

Targów Nieruchomości i Wnętrz. 
Podczas imprezy goście będą  
mogli zamieścić ogłoszenia na 
specjalnej, bezpłatnej tablicy znaj-
dującej się przy bawialni dla dzieci.  
Taka darmowa tablica to dla ciebie 
wyjątkowa okazja! Ogłoszenie, któ-
re na niej zamieścisz będzie bardzo 

Bezpłatna tablica ogłoszeń 
na targach w Hali Znicz

widoczne dla odwiedzających  
targi, a tych, jak wskazują poprzed-
nie edycje imprezy, jest bardzo  
wielu. Masz więc ogromną szansę,  
że twoja propozycja spotka się 
z odzewem. Przyjdź na WPR Nie-
ruchomości i Wnętrz i skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy ogłoszeń!

Piątek, 4 Marca 2016

PRUSZKÓW
Bogata infrastruktura  
dla rodzin z dziećmi, 
zielone parki, doskonały 
dojazd do Warszawy 
dzięki nowym trasom  
oraz komunikacji miejskiej 
i przede wszystkim 
atrakcyjne ceny mieszkań 
to atuty Pruszkowa  
i okolicznych miejscowości.  
12 i 13 marca odwiedź 
9. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
porównaj oferty i znajdź 
swoje wymarzone 
mieszkanie!

S zukasz mieszkania, do-
mu, działki? Brakuje ci in-
spiracji do wykończenia 

wnętrz? Chcesz uzyskać infor-
macje o programie Mieszka-
nie dla Młodych? Potrzebujesz 
wsparcia w uzyskaniu kredytu 
hipotecznego? WPR Targi Nie-
ruchomości i Wnętrz to giełda 
nieruchomości na Mazowszu, od 
lat ciesząca się ogromnym zain-
teresowaniem gości. Poprzednie 
osiem edycji imprezy w prusz-
kowskiej Hali Znicz odwiedziło 
ponad 20 tys. osób, a swoje ofer-
ty prezentowali wszyscy liczący 
się na rynku wystawcy.

Wiele korzyści
Impreza adresowana jest do 
tych, którzy zamierzają osie-
dlić się w rejonie zachodnie-
go Mazowsza. Podczas targów 
goście będą mogli się zapoznać 
z ofertami deweloperów realizu-
jących inwestycje w powiatach: 
pruszkowskim, grodziskim, 
żyrardowskim, warszawskim 
zachodnim oraz niektórych 
dzielnicach Warszawy.

Główną ideą organizatorów 
jest prezentacja korzyści jakie 
płyną z możliwości osiedlenia 
się w rejonie Warszawy. A jest 
ich wiele: kameralna atmosfera, 
atrakcyjne ceny nieruchomości, 
dogodna komunikacja, łatwy do-
jazd do stolicy, edukacja na wy-
sokim poziomie, bliskość natury.

Podczas tej edycji targów przed- 
stawione zostaną premierowe 
inwestycje. Wśród nich Domy 

Przyjdź na targi i znajdź swoje 
wymarzone mieszkanie
Już wkrótce, 12 i 13 marca, odbędzie się 9. edycja imprezy WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz. Gorąco zapraszamy do pruszkowskiej Hali Znicz! 

Moderno w Młochowie pod 
Warszawą. Ma to być nowo-
czesne osiedle w zabudowie 
bliźniaczej. Yuniversal Pod-
laski zaprezentuje inwestycję 
NOVO, propozycję dla młodych 
i dynamicznych osób, które ce-
nią wygodę i swobodę.  Firma 
FIB przedstawi projekt kame-
ralnej inwestycji przy ul. Rad-
nych w centrum  Pruszkowa.

Pojawią się też nowe inwesty-
cje z Warszawy: URSA Smart Ci-
ty w Ursusie realizowana przez 

Oferty, porady
Odwiedzający targi zapozna-
ją się z ofertami dewelope-
rów, którzy specjalnie na tę 
imprezę przygotowali pro-
mocje i rabaty. Zaprezentują 
się też firmy z zakresu aran-
żacji wnętrz, banki, znajdą 
się również stoiska lokalnych 
gmin, na których będzie można 
poznać plany inwestycyjne po-
szczególnych samorządów. Dla 
rodzin z dziećmi przygotowa-
liśmy Targowy Klub Malucha 
prowadzony przez Przed-
szkole Tuptuś, a chwilę wy-
tchnienia zapewni Kawiarnia 
Targowa zorganizowana przez 

restaurację Kolejka Cukier-
ków. Bezpłatnego doradztwa 
w zakresie porad kredytowych 
udzieli firma Phinance S.A.

Dla gości imprezy przygo-
towaliśmy też konkurs na naj- 
lepsze targowe stoisko (czytaj 
obok). Do wygrania wycieczka  
do Grecji ufundowana przez  
Salon Firmowy Grecos Holiday 
z Pruszkowa. 

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współorga- 
nizator: Miasto Pruszków, 
Sponsorzy: Yuniversal Podla-
ski, Agencja RE Support. Part-
ner motoryzacyjny: Nissan  
Odyssey Pruszków. 

Wygraj wycieczkę do Grecji!
TARGI
Odwiedzający  
WPR Targi 
Nieruchomości  
i Wnętrz w Pruszkowie  
(12-13 marca) będą  
mogli wziąć udział 
w konkursie na 
najciekawsze stoisko.  
Do wygrania  
wycieczka do Grecji!

„Najciekawsze stoisko targów” 
to konkurs, w którym główną 
nagrodą będzie 2-osobowa wy-
cieczka do Grecji. Każdy z go-
ści wchodzących na imprezę 
otrzyma kupon konkursowy. 
Zadanie będzie polegało na 
wyborze spośród wszystkich 
wystawców najciekawszego 

stoiska i uzasadnieniu swo-
jej decyzji. Zwycięzca zosta-
nie wybrany spośród tych 
uczestników, którzy wskaza-
li stoisko o największej licz-
bie głosów. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 1 kwietnia, 
a dane zwycięzcy zostaną opu-
blikowane w portalu WPR24.
pl , Gazecie WPR oraz stronie 
www.targi.pruszkow.pl. Nagro-
dę ufundował Salon Firmowy 
Grecos Holiday z Pruszkowa.

Kupon konkursowy moż-
na znaleźć na str. 8 tego wy-
dania Gazety WPR oraz na 
stronie internetowej www.targi 
wpruszkowie.pl.

Więcej w regulaminie konkur-
sowym: www.targi.pruszkow.pl/ 
/new-page/. 

Zamów ogłoszenie za darmo. 
Gdzie? Na targach!
TARGI
Przed nami  
9. edycja WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz. 
W weekend 12-13 marca 
w Hali Znicz do dyspozycji 
będą też dziennikarze 
Grupy WPR Media.  
To nie wszystko. Można 
będzie również zamówić 
bezpłatne ogłoszenie 
w Gazecie WPR. 

Redakcja „Gazety WPR” i por-
talu WPR24 będzie miała na 
targach swoje stoisko i tak jak 
podczas poprzedniej edycji 
imprezy, nasi dziennikarze bę-
dą czekali na Czytelników chcą-
cych podzielić się nurtującymi 
ich sprawami. A zgłosić można 
każdy temat: chodnik, droga, ko-
munikacja, nieestetyczna oko-
lica, problemy w załatwianiu 
spraw w urzędach. Nie ma spra-
wy, której się nie podejmiemy.

To nie wszystko. Odwiedza-
jąc stoisko WPR będzie można 

bezpłatnie zamówić ogłoszenie 
w „Gazecie WPR”. Jeśli więc 
wykonujesz konkretne roboty 
budowlane, remontujesz miesz-
kania, organizujesz przeprowadz-
ki, masz smykałkę w naprawianiu 
sprzętu RTV czy AGD, to ogłosze- 
nie jest w sam raz dla Ciebie. 
Jedna osoba może zamówić jed-
no ogłoszenie. Emisja ogłoszeń 
– w rubryce drobne i składają-
cych się maksymalnie z 10 słów 
– zaplanowana jest na 10 kwiet-
nia. Dla reklamodawców także 
mamy niespodziankę. W dniu 
targów zakupiona reklama w Ga-
zecie WPR i portalu WPR24.pl  
objęta będzie rabatem 30 proc.!

Przypomnijmy, że WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz 
to pierwsza regionalna giełda 
nieruchomości na Mazowszu. 
W jednym miejscu i czasie za-
prezentowana zostanie oferta 
nieruchomości, doradztwa fi-
nansowego oraz aranżacji wnętrz 
z zachodniej części regionu  
podwarszawskiego.  

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
12-13 marca,  w godz. 10.00-16.00

Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl

Jak dojechać na targi?

Samochodem: z Warszawy – Al. Jerozolimskimi do skrzyżowania z ul. Bohate-
rów Warszawy. Na krzyżówce w lewo, 50 m za skrzyżowaniem należy skręcić  
w lewo – wjazd na teren kompleksu Znicza. Z Grodziska Maz. – drogą wojewódz-
ką nr 719 (al. Wojska Polskiego w Pruszkowie). Z al. Wojska Polskiego skręcić 
w prawo i następnie w lewo w ul. Bolesława Prusa. Tą ulicą trzeba dojechać do 
kompleksu Znicza, obok hotelu Comfort Biznes.  

Pociągiem WKD: z Warszawy i Grodziska Maz. – należy dojechać do stacji Prusz-
ków, następnie ulicami Kraszewskiego i Prusa lub Kraszewskiego, Hubala  
i Parkiem Potulickich (ok. 10 min)

Pociągami KM i SKM: z Warszawy i Grodziska Maz – trzeba dojechać do stacji 
Pruszków, następnie ulicami Kościuszki i Prusa (ok. 10 min.).

Unidevelopment S.A. i CPD S.A 
a także firma Robyg z inwesty-
cjami Stacja Nowy Ursus, Osie-
dle Kameralne oraz Young City 
na Bemowie i w innych dziel-
nicach Warszawy (Wilanów, 
Mokotów, Wola, Żoliborz). Ory-
ginalne meble i blaty z całego pnia 
drzewa przedstawi firma ENT  
Tomasz Polakowski.

Targi adresowane 
są do tych,  
którzy zamierzają 
osiedlić się 
w rejonie 
zachodniego 
Mazowsza
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PRUSZKÓW 
To pierwsza taka inwestycja 
w Pruszkowie. Chodzi o stacjonar-
ną i bezobsługową toaletę miejską. 
Planuje się ją w pobliżu dworca PKP. 
Będzie to nowoczesny, zautomaty-
zowany i nie wymagający obsługi 
pracowników szalet. Całość zmie-
ści się w kontenerze o wymiarach 

w granicach 3,5 metra na 3 m. 
– Inwestycję realizujemy na wnio-
sek naszych radnych, którzy chcieli, 
aby wyposażyć Pruszków w toalety 
miejskie. Zależało nam na tym, żeby 
toaleta znalazła się w miejscu ogól-
nodostępnym, stąd też lokalizacja 
na rogu ulic Kościuszki i Chopina 

W Pruszkowie pojawi się 
miejska toaleta

– mówi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
Czy toaleta będzie płatna? – Z pew-
nością za skorzystanie z szaletu 
trzeba będzie uiścić skromną opłatę 
– odpowiada Elżbieta Korach. (SD) 

Piątek, 4 Marca 2016

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Gmina Brwinów 
chce przebudować 
skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej nr 719 
z ul. Piłsudskiego 
i Kolejową w Kaniach. 
Władze województwa 
dały w tej sprawie 
zielone światło. 

W spomniane skrzy-
żowanie to jeden 
z głównych wyjazdów

na drogę wojewódzką z Kań. 
Dziś w tej miejscowości miesz-
ka ok. 2 tys. osób. Po przebudo-
wie ulicy Piłsudskiego, która 
prowadzi właśnie do ul. War-
szawskiej (dw 719) ruch znacz-
nie się zwiększył. Kłopot w tym, 
że skręt w ul. Warszawską jest 
mocno utrudniony. Podobnie 
jest w przypadku Kolejowej, 
która również dochodzi do te-
go skrzyżowania. 

Zjazd z ulicy Warszawskiej 
też sprawia kierowcom trudno-
ści. – W godzinach szczytu skręt 
w lewo z Warszawskiej w którąś 
z wymienionych dróg również
jest niezwykle trudny, dlatego 
chcemy rozwiązać ten problem 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów. 

DW 719 to droga, która pod-
lega marszałkowi województwa. 
Dzięki porozumieniu gmina sama 
będzie mogła przebudować skrzy-
żowanie. Urząd Marszałkowski 
dał jej zielone światło. W trakcie 
marcowej sesji rady gminy rad-
ni wyrazili zgodę na udzielenie 
marszałkowi pomocy rzeczowej 
w formie przygotowania doku-
mentacji projektowej na prze-
budowę krzyżówki w Kaniach. 
Szacunkowy koszt dokumen-
tacji to ok. 70 tys. zł. Wszystko 
wskazuje, że koszty przebudo-
wy skrzyżowania w całości będą 

Krzyżówka z sygnalizacją
Sprawa skrzyżowania dw 719 z ul. Piłsudskiego i Kolejową w Kaniach  

spoczywać na barkach budżetu 
gminy Brwinów. 

Jakie rozwiązanie drogowe 
gmina chce zastosować? – Planu-
jemy przebudowę całego skrzy-
żowania. Na ulicy Warszaw-
skiej (droga wojewódzka nr 719 
– przyp. red.) pojawią się pasy do 

Gmina ma już koncepcję prze-
budowy skrzyżowania. Nieba-
wem rozpocznie się przygoto-
wanie dokumentacji projekto-
wej, ma ona być gotowa już we 
wrześniu. Burmistrz Kosiński: 
– Przebudowę skrzyżowania 
chcemy wpisać do przyszło-
rocznego budżetu. Szacujemy, 
że realizacja tego zadania bę-
dzie wynosić ok. 800 tys. zł. Do-
kładne koszty poznamy po wy-
konaniu projektów. 

Kierowcy niezbyt przychylnie 
patrzą na skrzyżowania z sygnali-
zacją świetlną. Ich zdaniem takie 
rozwiązanie zamiast usprawniać 
tamuje ruch. Czy władze Brwino-
wa nie obawiają się podobnych 
problemów po przebudowie 
skrzyżowania ul.Warszawska, Pił-
sudskiego, Kolejowa? – Sygnali-
zacja świetlna jest ustawiona na
skrzyżowaniu Warszawskiej 
z Natalińską i tam zatory się nie 
tworzą. Nową sygnalizację będzie-
my chcieli zsynchronizować z tą 
przy wyjeździe z Otrębus – zazna-
cza burmistrz Kosiński. – War-
to tu dodać, że na terenie naszej 
gminy ruch na 719 nie jest jeszcze 
tak duży jak przy samym wjeździe 
do Pruszkowa – podkreśla. 

skrętów w lewo w ulicę Piłsud-
skiego i ul. Kolejową. Dodatkowo 
zostanie tam ustawiona sygnali-
zacja świetlna – odpowiada bur-
mistrz Kosiński. – Pas drogowy 
jest na tyle szeroki, że uda nam
się też wybudować ciąg pie-
szo-rowerowy. Ogólnie prze-
budowa obejmie 200-metrowy 
odcinek Warszawskiej – dodaje. 

GRODZISK MAZOWIECKI
Kierowcy pytają, kiedy 
na skrzyżowaniu 
ulic Nadarzyńskiej, 
Warszawskiej 
i Piaskowej w Grodzisku 
pojawi się sygnalizacja 
świetlna. Wszystko 
wskazuje, że 
w kwietniu.

Z pewnością „światła” w tym 
miejscu ułatwią poruszanie 
się po mieście. Teraz kierow-
cy często muszą długo czekać, 
aby wyjechać z Piaskowej lub 
Warszawskiej w Nadarzyńską.

Nadzieja pojawiła się w paź-
dzierniku ubiegłego roku, kie-
dy to grodziski magistrat ogłosił 
przetarg na budowę sygnaliza-
cji. Przystąpiono do prac, jed-
nak uczestnicy ruchu z czasem 
zaczęli wątpić w szybki ich fi -
nał. Powód? W styczniu roboty 
wyhamowały. Wszystko przez 
pogodę, jednak urzędnicy za-
pewniali, że kontrolują sytuację. 

Czy uda się zrealizować in-
westycję do kwietnia? Wąt-
pliwości nie ma grodziski 
magistrat. – Chcę na wstępie 
wszystkich zapewnić: wszyst-
ko jest w najlepszym porząd-
ku, słupy sygnalizacyjne są już 
na swoim miejscu, krawężni-
ki na przejściach obniżone, ba-
rierka postawiona. Pozostaje 
jedynie wymalowanie oznako-
wania poziomego, w tym pasów 
na nowych przejściach, ale to 
uzależnione jest mocno od 
warunków atmosferycznych, 
opadów i temperatury. Termin 
kwietniowy jest zatem zupełnie 
niezagrożony – zapewnia Ja-
cek Grabowski, rzecznik pra-
sowy urzędu miejskiego.  (JM)

Światła mają być 
gotowe na czas

Młodzież z pomysłami
PRUSZKÓW
W Gimnazjum nr 4 
im. Jana Pawła II 
w Pruszkowie odbyło 
się kolejne spotkanie 
Forum Szkolnego. Tym 
razem gimnazjaliści 
mogli liczyć na wsparcie 
starszych kolegów.

Forum Szkolne to inicjaty-
wa z tradycją, zrzesza wielu 
uczniów i nauczycieli. – Nasze 
zadanie polega na tym, żeby 
szeroko rozpropagować temat 
spotkania. Zadajemy uczniom 
pracę do wykonania podczas 
godzin wychowawczych. Kla-
sy przygotowują niezbędne ma-
teriały. Chcemy, aby uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w pro-
jekcie, czyli Forum Szkolnym. 
Czuwamy merytorycznie i orga-
nizacyjnie nad całością. Bardzo 
często jest tak, że tematy propo-
nują uczniowie – wyjaśnia Ma-
ria Stawska, jedna z opiekunek 
Forum Szkolnego.

Liczy się kreatywność, zaan-
gażowanie. – Przeprowadzili-
śmy ankietę w szkole, w której 
uczniowie przedstawili pro-
pozycje tematów spotkań. 
Ciekawe było forum o tole-
rancji, przybrało formę hap-
peningu. Uczestniczyła w nim 
cała szkoła. W tym roku to już 
trzecie forum. Mamy nadzieję, 
że będzie jeszcze jedno – mó-
wi Ewa Brysiak, nauczyciel-
ka biologii i opiekunka prac 
Forum Szkolnego.

Co ciekawe, w prace Forum 
Szkolnego angażują się absol-
wenci gimnazjum. To oni tym ra-
zem odpowiadali za organizację 
spotkania. Czwórka przyjaciół 
podjęła temat „Problem ideali-
zacji człowieka w mediach”.

Poszli do różnych liceów, 
jednak postanowili razem zro-
bić coś ciekawego. – Ja z Pau-
liną chodziłem do jednej klasy 
w gimnazjum. Z kolei Janek 
był w równoległej. Natomiast 
Martyna poznała się z Pauliną 
w liceum – przedstawia swoją 
„drużynę” Kuba.

Co zachęciło licealistów do 
wspólnego działania? – Pod-
stawą do organizacji tego wy-
darzenia była przede wszystkim 
olimpiada „Zwolnienie z Teorii”. 
Z kolei sam projekt to pomysł 
Pauliny – odpowiada Martyna.

Uczniowie zgrali się bez pro-
blemu. Wspólnymi siłami zor-
ganizowali spotkanie, w którym 
chcieli dotrzeć do gimnazjali-
stów. – Wybraliśmy Gimnazjum 
nr 4 im. Jana Pawła II na start 
naszego projektu ze względu 
na sentyment. Tu chodziliśmy 
do szkoły. Myślimy, że gimna-
zjaliści są już w takim wieku, 
kiedy chcą wyrażać swój świa-
topogląd. My chcemy ich tro-
chę nakierować na wybór drogi 
umysłu, a nie tego, co narzucają 
nam media i społeczeństwo. Na 
pewno w kilku szkołach prze-
prowadzimy takie fora. Posta-
ramy się rozwinąć ten projekt 
– zapowiada Paulina.  (JM)
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Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych”
REGION
Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to czas 
pamięci o żołnierzach 
antykomunistycznego 
i niepodległościowego 
podziemia. 

W powiecie pruszkowskim ob-
chody rozpoczęły się na Cmenta-
rzu Żbikowskim w Pruszkowie. 
Uczestnicy uroczystości, m.in. 
Maksym Gołoś, starosta prusz-
kowski oraz Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa, oddali hołd 
kpt. Bolesławowi Pajączko-
wi ps. „Groźny”. Warto dodać, 
że starosta pruszkowski wziął 
też udział w uroczystościach 

też Romualda Górnickiego, 
który działał w strukturach
 Armii Krajowej.

1 marca w kościele św. Anny 
w Grodzisku odbyła się msza za 
poległych żołnierzy. Następnie 
złożono kwiaty na cmentarzu 
parafi alnym ku pamięci boha-
terów. Ważnym wydarzeniem 
było uhonorowanie podczas ob-
chodów Aleksandra Suzdorfa ps. 
„Bartek” i Stefana Łuczyńskiego 
ps. „Kropiciel”. Jak podkreśla-
no dla wielu mogą być źródłem
 wartości patriotycznych.

W Podkowie Leśnej złożono 
kwiaty na grobie generała Anto-
niego Hedy ps. „Szary”. Uroczystości 
odbyły się też w innych miejscowo-
ściach naszego regionu.  (JM) 

upamiętniających Karola Ło-
niewskiego ps. „Lew”, który 
urodził się w Nadarzynie. Ob-
chody odbyły się w gminie Sit-
kówka-Nowiny w województwie 
świętokrzyskim. O Karolu Ło-
niewskim pamiętali również 
mieszkańcy samego Nada-
rzyna. Na jego symbolicznym 
grobie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Upamiętniono 
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Sprawa skrzyżowania dw 719 z ul. Piłsudskiego i Kolejową w Kaniach  

tyle może kosztować 
przebudowa 
skrzyżowania 
w Kaniach

800 tys. zł
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PRUSZKÓW
Pruszkowskie Liderki nie pozosta-
wiły koszykarkom SMS PZKosz II 
Łomianki żadnych złudzeń. Pod-
opieczne Jacka Rybczyńskiego 
rozgromiły rywalki 67:41. Ich zwy-
cięstwo na wyjeździe nawet przez 
chwilę nie było zagrożone. Zespół 
z Łomianek jedynie w pierwszej 

kwarcie nawiązał w miarę wyrów-
naną walkę. Potem Liderki sukce-
sywnie powiększyły swoją przewagę. 
W rezultacie wygrały różnicą aż 26 
punktów. Pruszkowskie koszykarki 
mogą pochwalić się dobrą skutecz-
nością – trafi ły ponad 40 proc. rzu-
tów. Najwięcej punktów w spotkaniu 

Zdecydowana wygrana 
koszykarek Lidera

z drużyną z Łomianek zdobyła
Anna Dąbek – 28. Liderki odniosły 
trzecie zwycięstwo w tym sezonie 
na wyjeździe. Ekipa z Pruszkowa 
zajmuje 7. miejsce w I lidze z dorob-
kiem 28 punktów. SMS PZKosz II 
Łomianki – PTS Lider Pruszków 
41:67 (14:19, 13:21, 7:15, 7:12). (JM)

FOTOMIGAWKA

 W sobotę, 27 lutego, przed godz. 21. straż pożarna, pogotowie 
ratunkowe i policja interweniowały w Parzniewie przy ul. Działko-
wej. – Nastolatkowie w jednym z mieszkań rozpalali w kominku. 
Polali drewno cieczą i doszło do wybuchu. Z tego, co udało nam się 
ustalić zniszczeniu uległy kuchnia i pokój oraz meble znajdujące 
się w pomieszczeniach – mówiła na bieżąco asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Do szpitala przetransportowano jedną osobę z objawami podtru-
cia tlenkiem węgla – twierdził Wojciech Diadia, szef pruszkowskiej 
bazy Falck Medycyna.  (JM) 

C
zy

te
ln

ik

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 2 w Grodzisku 
od kilku lat czekają na 
rozbudowę ich placówki. 
Ma ruszyć jeszcze w tym 
roku. Ale nie w takim 
kształcie jak początkowo 
planowano.

B u d y n e k  g ro d z i s k i e j 
„dwójki” powstał ponad 
ćwierć wieku temu i dziś 

wyraźnie odstaje od powszech-
nych rozwiązań architektonicz-
nych. Dopiero w 2003 roku przy 
placówce powstała hala sporto-
wa z prawdziwego zdarzenia. Do 
Zespołu Szkół nr 2, który składa 
się z podstawówki i gimnazjum, 
uczęszcza ponad 1000 dzieci. 
Znajdują się tu również oddzia-
ły zerowe. W szkole panuje tłok, 
część dzieci uczy się w systemie 
zmianowym. Od dawna twier-
dzono, że placówka musi zostać 
rozbudowana, a także dostoso-
wana do potrzeb uczniów nie-
pełnosprawnych. 

Władze grodziskiej gminy jesz-
cze w 2014 roku podjęły pierwsze 
kroki związane z przygotowa-
niami do rozbudowy szkoły. To 
wtedy zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowej dla „dwój-
ki”. Projekt zakłada, że szkole 
przybędzie skrzydło. W nowej 
części budynku ma się znaleźć 
sześć sal lekcyjnych i klatka 
schodowa z windą dla uczniów 
niepełnosprawnych. Dokumen-
tacja projektowa była gotowa już 
w ubiegłym roku. Wtedy też miał 
zostać ogłoszony przetarg na wy-
konawcę robót budowlanych. Pla-
nowano również rozpoczęcie prac 
porządkowych na terenie szkoły. 

Przetargu jednak nie ogłoszo-
no, roboty nie ruszyły. Dlaczego? 
O przyczynę zwłoki zapytaliśmy 

Rozbudowa szkoły, czyli znak zapytania
Grzegorza Benedykcińskiego, 
burmistrza Grodziska Mazo-
wieckiego. – Przyczyna zwłoki 
jest prosta. W ubiegłym roku nie 
wiedzieliśmy, co się będzie dzia-
ło z sześciolatkami i gimnazjali-
stami. Dziś nadal tego nie wiemy. 
Po każdej zmianie w rządzie sa-
morządy są zaskakiwane rewo-
lucjami. To zazwyczaj burzy 
nasze, często dużo wcześniej 
przygotowane, plany inwestycyj-
ne. Tak jest i w tym przypadku 
– odpowiada burmistrz. – Pod-
jęliśmy więc decyzję, że w tym 
roku dobudujemy jedynie klat-
kę schodową i windę, tak, by przy-
stosować obiekt do potrzeb osób
niepełnosprawnych – dodaje.

Przetarg na dobudowę klatki 
schodowej ma być ogłoszony w naj-
bliższym czasie. – Prace budow-
lane chcemy wykonać w trakcie 

połowie roku. Jeśli gimnazja pozo-
staną, to rozbudowa zespołu szkół 
przy ul. Westfala będzie potrzeb-
na i najpewniej ruszy na począt-
ku 2017 roku. 

A co jeśli rząd podejmie de-
cyzję o likwidacji gimnazjów? 
– Wtedy sześcioklasowe szkoły 

OGŁOSZeNIe

podstawowe zostaną przekształ-
cone w ośmioklasowe. Przy takim 
scenariuszu rozbudowa zespołu 
szkół nie będzie potrzebna, bo 
placówka pomieści wszystkich 
uczniów. To oznacza, że zrezy-
gnujemy z dobudowy skrzydła 
– twierdzi burmistrz. 

przerwy wakacyjnej, aby nie utrud-
niać nauki uczniom – zaznacza 
Grzegorz Benedykciński. 

Pozostaje więc kwestia: Co 
z planowanym skrzydłem? Bur-
mistrz Benedykciński: – Sami za-
dajemy sobie to pytanie. Decyzje 
podejmiemy kiedy będzie wiado-
mo co dalej z gimnazjami, czyli 
najprawdopodobniej w drugiej 

Jeśli gimnazja 
pozostaną, to 
rozbudowa 
zespołu szkół 
przy ul. Westfala 
najpewniej ruszy 
na początku 
2017 r.  
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PRUSZKÓW
Do zderzenia dwóch pojazdów do-
szło w al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie. Wiadomość na ten temat 
dostaliśmy 25 lutego od czytelnika. 
– Przy stacji benzynowej na Działko-
wej doszło do wypadku. Na miejscu 
jest policja – informował. W wy-
niku wypadku ucierpiało dziecko. 

– Potwierdzam, że doszło do wypad-
ku z udziałem dwóch pojazdów, ale 
w al. Wojska Polskiego. Do szpitala 
zawieziono 5-letnie dziecko – mó-
wiła asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Jaki przebieg mia-
ło zdarzenie? – Dodge poruszał się 

W wyniku wypadku 
ucierpiało 5-letnie dziecko

od strony Warszawy i chciał skręcić 
w ul. Emancypantek. Z kolei z kie-
runku Grodziska jechał Opel. Przed 
nim samochody skręcały w prawo. 
Pojazd chciał je wyminąć i „wrzucił 
kierunek”. Wtedy Dodge ruszył 
i uderzył w Opla. Kierowcy byli 
trzeźwi – wyjaśniała asp. Kańka. (JM)

Piątek, 4 Marca 2016Wiadomości

Wrzuć kupon do urny w punkcie 
informacyjnym w czasie trwania 
targów 12 i 13  marca na Hali Znicz 
w Pruszkowie
 
Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie podanych danych, w tym 
również dla celów marketingowych, przez 
Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. lub inny podmiot 
związany umową z Grupą Wpr Media Sp. z.o.o.. 
Udzielam zgody na otrzymywanie na wskazany 
powyżej adres email informacji handlowych, 
o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 
o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
przesyłanych przez Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. 
lub inne podmioty korzystające z baz danych 
Grupy Wpr Media Sp. z.o.o. na podstawie 
aktualnych umów. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane w dniu 01.04.2016 r. na łamach 
Gazety WPR oraz w portalu WPR24.pl. 
Regulamin konkursu dostępny na 
www.targi.pruszkow.pl.

Nagrodę ufundował Salon Firmowy Grecos 
Holiday z Pruszkowa, Prusa 21

Uzasadnienie

Imię i nazwisko

Miejscowość

Najładniejsze stoisko - nazwa Numer stoiska

Telefon

E-mail

Przyjdź na targi i 
wygraj wycieczkę 
do Grecji!

KUPON 
KONKURSOWY

Pruszków
12-13 marca
 Hala Znicz, godz. 10-169 edycja

Reklama

Reklama

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Pruszkowski Sąd 
Rejonowy zajmie się 
zażaleniami na umorzenie 
postępowania w sprawie 
„lewych szczepionek”, 
które miały być 
aplikowane dzieciom 
w przychodni DOM MED. 

D ecyzję o zakończeniu 
postępowania bez po-
stawienia zarzutów pod 

koniec września 2015 r. podjęła 
Prokuratura Rejonowa w Pia-
secznie. Wśród rodziców dzieci 
szczepionych w pruszkowskiej 
lecznicy przy ul. Kubusia Pu-
chatka zawrzało. I nic dziwnego, 
bo początkowo śledztwo prowa-
dzono w kierunku narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.

Zarzut m.in. o takiej treści mia-
ła usłyszeć Małgorzata R., pielę-
gniarka, która zamiast substancji 
przeciw rota wirusom prawdopo-
dobnie podawała dzieciom sól fi -
zjologiczną. Sprawa wyszła na jaw 
w lutym 2014 r., kiedy to odkryto, 
że zapasy w magazynie przychod-
ni nie zmniejszają się mimo przyj-
mowania kolejnych pacjentów. 

Początkowo prokuratura pro-
wadziła czynności w kierunku 
złamania przepisów Kodeksu 

„Lewe szczepionki” wracają
Sąd Rejonowy w Pruszkowie zajmie się zażaleniami
rodziców na umorzenie postępowania

Karnego i Prawa Farmaceutycz-
nego. Chodziło o art 286 Kodek-
su Karnego (oszustwo), art 165 
(sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia wielu 
osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach), 160 (narażenie na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu), 192 (wy-
konanie zabiegu leczniczego bez 
zgody pacjenta), 271 (poświadcze-
nie nieprawdy w dokumentach), 
270 (podrabianie dokumentów). 
Ostatecznie nie zdołano podtrzy-
mać żadnego z nich.

Na decyzję o umorzeniu wpły-
nęło sześć oficjalnych zażaleń, 
wszystkie od rodziców malych 
pacjentów. Ich rozpatrzeniem 
zajmie się teraz Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie. – 25 lutego wpły-
nęła do nas ta sprawa – potwier-
dza Grzegorz Godzina, wiceprezes 
pruszkowskiego sądu. 

Jak będzie wyglądało po-
stępowanie? – Sprawie został 

przydzielony sędzia referent. Jest 
bardzo obszerna i jakiś czas po-
trwa zapoznanie się z nią, szcze-
gólnie, że sędzia ma w tym czasie 
także inne obowiązki i sprawy. 
Następnie prawdopodobnie wy-
znaczony zostanie termin posie-
dzenia, o którym poinformowane 
będą strony. Wówczas sąd wyda 
postanowienie albo o utrzymaniu 
w mocy decyzji o umorzeniu lub, 
uwzględniając zażalenia, uchyli 
ją w całości lub części – wyjaśnia 
wiceprezes sądu w Pruszkowie. 

Konkretne terminy nie są na 
razie znane. Wiadomo, że posie-
dzenie sądu wyznaczone zostanie 
z około miesięcznym wyprzedze-
niem, aby mogły się na nim stawić 
strony. – Trudno mi powiedzieć, 
ile czasu potrwa zapoznanie się 
z aktami. W ciągu 30 dni od daty 
wpływu tego typu sprawy sędzia 
powinien podjąć czynności w ce-
lu wyznaczenia posiedzenia, ale 
może to potrwać dłużej – mówi 
Grzegorz Godzina. 

Spal kalorie i pomóż Marcelkowi
PRUSZKÓW
Mały Marcel Skwarek 
ma poważną wadę 
serca. 13 marca 
w pruszkowskim 
Centrum fi tness przy 
al. Wojska Polskiego 52 
odbędzie się maraton 
fi tness. Zebrane środki 
zostaną przekazane na 
leczenie chłopca.

O sytuacji Marcelka już infor-
mowaliśmy. Chłopczyk przy-
szedł na świat 22 lipca 2015 r. 
i ważył nieco ponad 4 kg. Rodzi-
ce Marcelka już wcześniej wie-
dzieli, że urodzi się on z poważną 
wadą serca, ale postanowili wal-
czyć o życie chłopca. Kilka dni po 
porodzie Marcel trafi ł do Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Mię-
dzylesiu, na oddział kardiologii. 
31 lipca przeszedł operację ze-
spolenia systemu płucnego po 
prawej stronie. Rodzice robią 
wszystko, aby Marcelek mógł 
normalnie żyć. Chłopczyk czeka 
na kolejną operację, którą zapla-
nowano na 4 kwietnia. Jej koszt 
to ponad 35 tys. euro. Ta kwo-
ta przerasta jednak możliwości 
fi nansowe rodziców dziecka.

potu ale przede wszystkim wes-
przeć Marcelka. Bilet wstępu na 
zajęcia wynosi 10 zł. Program? 
Na godz.15 zaplanowano zaję-
cia cross trening, następnie od-
będą się ćwiczenia total body. 
Cały wysiłek zwieńczy bokwa. 
Kilka dni temu na profi lu Mar-
celka na Facebook'u pojawiła się 
taka oto informacja: – Mamusia 
postanowiła się pochwalić, jest 
czym!!! Kilka dni temu powie-
działem pierwsze słowo Ma-Ma.

Nie brakuje inicjatyw, któ-
rych celem jest niesienie pomo-
cy chłopcu. Przypomnijmy, że 
w lutym pod hasłem „Ratujmy 
serduszko Marcela”odbył się 68. 
bieg Parkrun Pruszków.  (JM) 
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Ale nie brakuje ludzi dobrej 
woli gotowych nieść pomoc. 
13 marca w Centrum fitness 
w Pruszkowie przy al. Wojska 

Chłopczyk 
czeka na kolejną 
operację, którą 
zaplanowano 
na 4 kwietnia

Polskiego 52 odbędzie się mara-
ton fi tness. To świetna okazja, aby 
spalić kalorie, wylać hektolitry 
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rodziców na umorzenie postępowania
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Znów wysadzili bankomat
RASZYN
W Raszynie przy 
ul. Pruszkowskiej 
nieznani sprawcy 
wysadzili bankomat. 
To kolejny taki przypadek 
w naszym regionie.

Informację na ten temat otrzy-
maliśmy od czytelniczki Mo-
niki. – W nocy z 2 na 3 marca 
ktoś próbował wysadzić ban-
komat przy ul. Pruszkowskiej 
w Raszynie w okolicy sklepów. 
Elementy urządzenia poroz-
rzucane są w promieniu kilku 
metrów – napisała na adres 
kontakt@wpr24.pl.

O wyjaśnienia zwróciliśmy 
się do policji. – Potwierdzam, 

że doszło do usiłowania kra-
dzieży z włamaniem do ban-
komatu w Raszynie. Trwają 
czynności dążące do ustalenia 
sprawców. Tylko tyle informacji 
mogę obecnie udzielić – mówiła 
„na gorąco” asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Wysadzenie bankomatu to 
nie pierwszy taki przypadek 
w naszym regionie. 29 stycz-
nia przed północą mieszkań-
cy Parzniewa i okolic usłyszeli 
huk. Chwilę potem przy cen-
trum handlowym Atut pojawi-
ły się policyjne radiowozy. Jak 
się okazało, nieznani spraw-
cy wysadzili bankomat przy
ul. Solidarności 1.  (SD)

NADARZYN
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza na interesujące spotkanie 
w ramach Kina Nokowego. Będzie 
można obejrzeć obsypany nagro-
dami spektakl telewizyjny „Golgota 
Wrocławska” w reżyserii Jana Koma-
sy. Wśród widzów ten spektakl bu-
dzi wiele emocji. I trudno się dziwić, 

gdyż „Golgota Wrocławska” ukazu-
je mroczne czasy stalinowskiego 
reżimu. – Choć spektakl opowiada 
o zwykłych ludziach, a nie żołnier-
zach, nieprzypadkowo pokazujemy 
go w terminie bliskim Narodowemu 
Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
– podkreślają organizatorzy. Pokaz 

Przyjdź na spotkanie 
z reżyserem Janem Komasą

fi lmu to nie wszystko. Kino Nokowe 
będzie też gościć Jana Komasę,
który oprócz „Golgoty Wrocławskiej” 
wyreżyserował takie fi lmu jak „Sala 
Samobójców” czy „Miasto 44”. Start: 
4 marca, godz. 19. Miejsce: Nadarzyń-
ski Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskie-
go 42, Nadarzyn. Wstęp wolny. (AS) 

Reklama

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  
nieruchomościami   

(tj. Dz.U z 2015r. poz. 1774.)
Wójt Gminy Raszyn informuje,

że zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 41/2016  
z dnia 22 lutego 2016r. podał do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie z dniem 01 marca 2016r.  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn 
ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do zbycia 
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy działkę o pow. 641 m2 oznaczoną ewiden-
cyjnie nr 5/12  uregulowaną w Kw WA1P/00052369/0 
położoną w Podolszynie Nowym przy ul. Olszynowej.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami   

(tj. Dz.U z 2015r. poz. 1774.)
Wójt Gminy Raszyn informuje,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta 
Gminy Raszyn z dnia 14.01.2016r. przy zawie-
raniu umów na dzierżawę  gruntów w celu insta-
lowania tablic informacyjno-reklamowych sto-
suje się stawki określone Zarządzeniem Nr 127 
Wójta Gminy Raszyn z dnia 13.08.2015 roku.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 
dnia 22.02.2016 r. 

OGŁOSZeNIa
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Rozbudowa ma ruszyć w tym roku

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

RASZYN
Jak zapowiadają włodarze 
gminy Raszyn, rozbudowa 
Szkoły Podstawowej 
w Ładach rozpocznie
się w tym roku. 
Placówka wzbogaci
się m.in. o halę 
sportową i przedszkole.

O planach rozbudowy 
podstawówki w Ła-
dach zrobiło się gło-

śno w ubiegłym roku, kiedy to 
ogłoszono przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej. Jednak 
inwestycja nieco wydłużyła się 
w czasie. A to za sprawą proble-
mów z projektantami.

Jak informowaliśmy w sierp-
niu 2015 rku, fi rma, która wy-
grała przetarg przeceniła swoje 
możliwości i nie zdołała ukoń-
czyć projektu. Jednak wykona-
ła część pracy, co było podstawą 
do dalszych działań. Niestety, 
kolejna firma także nie podo-
łała zadaniu. – Nie będę ukry-
wał, że mieliśmy trochę pecha, 
bo dopiero trzecia z kolei wy-
łoniona fi rma projektowa wy-
konała swoją pracę jak należy. 
Dwie wcześniejsze nie dotrzy-
mywały terminów, co nie roko-
wało możliwością zakończenia 
tego projektu. Stąd planowali-
śmy rozpoczęcie przedsięwzięcia 
w poprzedniej kadencji, ale się 

zespołowe. Ponadto przy szkole 
podstawowej będzie czterooddzia-
łowe przedszkole. Rozbudujemy 
również część oświatową o do-
datkowe sale lekcyjne, pomiesz-
czenia przynależne, systemy 
grzewcze, kotłownie itd. Dodat-
kowo powstanie mała sala wido-
wiskowo-wystawiennicza. Na jej 
scenie będą mogły odbywać się 
różne wydarzenia związane nie 
tylko z życiem szkoły, ale i całej 
okolicy – twierdzi wójt.

Póki co, nie wiadomo kiedy 
konkretnie rozpocznie się roz-
budowa szkoły w Ładach. Jednak 
pewne jest, że jej przebieg nie bę-
dzie uciążliwy dla uczniów. Prace 
będą postępowały etapami, tak, 
aby nie było konieczności zamy-
kania budynku. 

Specjalnie pod tę inwestycję 
raszyńska gmina dokupiła cztery 
lata temu grunty o powierzchni 
ponad 4 tys. mkw. Wartość ca-
łej inwestycji szacowana jest na 
15 do 20 mln zł.  

nie udało – mówi Andrzej Zarę-
ba, wójt gminy Raszyn.

Jak informuje wójt, złożono 
wniosek o pozwolenie na budo-
wę. – Uzyskamy je prawdopodob-
nie w przeciągu dwóch miesięcy 
– podkreśla Andrzej Zaręba. Po 
zakończeniu prac szkoła podsta-
wowa w Ładach zmieni się w kom-
pleks oświatowy. – Na miejscu 
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pojawi się duża hala sportowa. 
Wewnątrz będzie można roze-
grać wszelkie zawody czy gry 

Prace będą 
postępowały 
etapami, tak, aby nie 
było konieczności 
zamykania 
budynku szkoły

Szkoła w Ładach wzbogaci się m.in. o dużą halę sportową

REGION
Od 1 kwietnia 
rodzice będą mogli 
składać wnioski 
w ramach programu 
Rodzina 500+. 
Z pomocą spieszy 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki, który 
wraz z początkiem 
marca uruchomił 
specjalną infolinię.

Program Rodzina 500+ zakła-
da, że rodzice będą otrzymy-
wać świadczenie w wysokości 
500 złotych na dziecko. Nieza-
leżnie od dochodu otrzymają 
wsparcie na drugą i kolej-
ną pociechę. W przypadku 
pierwszego dziecka zastoso-
wano kryterium dochodowe 
– nie może przekraczać 800 
zł netto na osobę. Z kolei w ro-
dzinach wychowujących nie-
pełnosprawne dziecko jest 
to 1200 zł netto. Na Mazow-
szu wsparcie otrzyma ponad 
460 tys. dzieci.

1 marca Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki uruchomił infoli-
nię programu Rodzina 500+. 
Pod nr tel. (22) 695 71 22 
będzie można uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące pytania. 
Infolinia jest czynna w dni 
robocze w godz. 8-16.  (JM)

Ruszyła 
infolinia 500+
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
Policja wielokrotnie apeluje do 
osób starszych o ostrożność. 
Szczególnie teraz, gdy oszuści 
stosują różne sposoby, a jedną 
z nich jest metoda „na wnuczka”. 
Jak więc reagować, gdy ktoś te-
lefonicznie prosi nas o dużą sumę 
gotówki na ratowanie najbliższej 

osoby? A nie tylko to będzie te-
matem dyskusji podczas spotka-
nia „Bezpieczeństwo seniorów”, 
które odbędzie się w Centrum 
Kultury. Oprócz policji przydat-
nych porad osobom starszym 
udzielą i wątpliwości wyjaśnią 
także przedstawiciele Inspekcji 

Spotkanie poświęcone 
bezpieczeństwu seniorów 

Sanitarnej, Inspekcji Farmaceu-
tycznej. Organizatorem spotka-
nia jest Gminna Rada Seniorów 
w Grodzisku Mazowieckim. Wstęp 
wolny. Start spotkania: 9 marca 
(środa) godzina 13. Miejsce: Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazo-
wieckim, ulica Spółdzielcza 9. (JM)

Wstęga przecięta, Strefa Ruchu już działa

SEWERYN
DĘBIŃSKI

KSIĄŻENICE
29 lutego ofi cjalnie 
przecięto wstęgę 
w książenickiej 
Strefi e Ruchu. Dzień 
później obiekt przyjął 
pierwszych chętnych. 

N a finał tej inwestycji 
z pewnością czekało 
wielu mieszkańców nie 

tylko powiatu grodziskiego. Stre-
fa Ruchu przygotowała bogatą 
ofertę, która uwzględnia potrze-
by osób w różnym wieku. – To 
nowoczesny klub sportowy, gdzie 
każdy znajdzie miejsce dla siebie. 
To doskonałe miejsce zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci, dla wy-
magających sportowców i sym-
patyków aktywnego i zdrowego 
stylu życia oraz dla tych, którzy 

w przyjaznej atmosferze chcą się 
zrelaksować i odpocząć po całym 
dniu pracy – czytamy na ofi cjal-
nej stronie Strefy Ruchu.

st
re

Fa
 r

U
C

h
U

 Oficjalne otwarcie Strefy Ruchu

W miniony poniedziałek odbyło 
się wielkie otwarcie. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele grodziskiej 
gminy i powiatu oraz członkowie 
fi rmy MTG Agri-Rol, odpowie-
dzialnej za inwestycję. Natomiast 

Obiekt dysponuje 
m.in. siłownią, 
salami fi tness, 
kortami do tenisa, 
badmintona, 
squasha

Reklama

Obiekt w Książenicach oferuje zajęcia dla osób w różnym wieku 
1 marca Strefa Ruchu przyjęła 
pierwszych chętnych. Tego dnia 
wszystkie zajęcia były bezpłat-
ne, a skorzystało z nich blisko 
150 osób.

Obiekt dysponuje m.in. siłow-
nią, salami fi tness, kortami do te-
nisa, badmintona, squasha oraz 
pełnowymiarowych boiskiem 
do siatkówki. Ci, którzy szukają 
relaksu mogą skorzystać z usług 
wykwalifi kowanego zespołu te-
rapeutycznego i wybrać się na 
masaż. Na miejscu dostępna jest 
również sauna. W swojej ofercie 
Strefa Ruchu ma blisko 30 róż-
nych zajęć, m.in. jogę, pilates, 
cross fi t, ćwiczenia TBC, tabatę. 
Na wszystkich salach ćwiczący-
mi opiekują się doświadczeni in-
struktorzy personalni.

Obiekt znajduje się na Osiedlu 
Książenice, 4 kilometry od Gro-
dziska Mazowieckiego, 2 km
od trasy S8 i ok. 10 km od auto-

strady A2. Kierowcy nie będą 
mieli powodu do narzekań, bo-
wiem Strefa Ruchu dysponuje 
dużym parkingiem. 

Nordic walking w ramach Parkrun Pruszków  
PRUSZKÓW
Szykuje się nie lada 
gratka dla osób 
uprawiających nordic 
walking. W każdą sobotę 
będą mogły uczestniczyć 
w biegach – parkrun 
Pruszków.

Parkrun to biegi na dystansie 
pięciu kilometrów z pomiarem 
czasu. Odbywają się w każdą so-
botę przez cały rok. Uczestni-
cy zbierają się zawsze o godz. 
9 w pruszkowskim Parku Potu-
lickich. Niemal każdy parkrun 
wyróżnia się czymś szczegól-
nym. I tym razem będzie po-
dobnie. W najbliższą sobotę, 
5 marca do grona biegaczy będą
mogły dołączyć osoby uprawia-
jące nordic walking. 

inicjatywie. Mamy już deklara-
cję kilku osób chodzących z kij-
kami – przeczytaliśmy na stronie 
internetowej organizatora.

Zwolennicy „kijków” startują 
na takich samych zasadach co 
biegacze. Będą mieli do pokona-
nia identyczną trasę, czyli pięć 
kilometrów wokół Parku Potu-
lickich (dwa okrążenia – przyp. 
red.). Amatorzy nordic walking 
proszoni są o ustawienie się na 
linii startowej tuż za biegacza-
mi. Udział jest bezpłatny, jed-
nak standardowo wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja 
na stronie internetowej par-
krun Pruszków. Następnie, 
w dzień sportowych zmagań,  
należy przynieść wydrukowa-
ny numer kodu indywidualne-
go uczestnika.  (SD)  

– Zapraszamy uczestników 
do przygotowania na bieg kar-
nawałowych przebrań, aby było 
kolorowo i śmiesznie. Ponadto 
zapraszamy osoby uprawia-
jące nordic walking do inau-
guracji uczestnictwa w naszej 
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Reklama

REGION
Koleje Mazowieckie szykują zmia-
ny w rozkładzie jazdy. Będą obo-
wiązywały od 13 marca. Od tego 
dnia do 11 czerwca 2016 roku  
kolejarze planują prace moderni-
zacyjne, które wpłyną na kursowa-
nie poszczególnych linii. Zmiany 
dotkną również pociągów na trasie 

Warszawa – Skierniewice. W Skier-
niewicach będzie przebudowywa-
na stacja, co wpłynie na rozkład 
jazdy pociągów przyjeżdżających 
przez Grodzisk i Pruszków. Zmiany 
nie powinny być mocno odczuwal-
ne, w godzinach porannych sięgną 
kilku minut. Przypomnijmy, że od 

Zmiany w rozkładach jazdy 
Kolei Mazowieckich 

1 marca zmiany dotknęły też linię 
autobusową L-1, kursującą na tra-
sie PKP Piaseczno-Plac Szwedz-
ki. L-1 nie obsługuje przystanków 
w Falentach i Jankach. Chodzi o: 
IMUZ 01, Falenty-Osiedle 01,  
Falenty Nowe 01, Falenty Duże 02, 
Falencka 02 i Janki 02. (JM)

Marysia pobiła rekord życiowy
GRODZISK MAZOWIECKI
12-latka na łyżwach 
jest nie do zatrzymania. 
Po wygraniu 
krajowych zawodów 
w Sanoku Maria Dobosz 
z UKS Sparta Grodzisk 
Mazowiecki udała się na 
europejskie zmagania 
do Holandii. Nie wygrała 
zawodów, ale poprawiła 
swój rekord życiowy. 

Dla jednych łyżwy to dobry po-
mysł na relaks i spędzenie cza-
su ze znajomymi. Dla drugich 
– zmagania i treningi. Mary-
sia Dobosz świetnie czuje się 
na łyżwiarskim torze. W Ho-
landii miała okazję zmierzyć 
się z zawodniczkami z innych 
państw. Jak jej poszło? 

– Marysia startowała w wie-
loboju na dystansie 4x500 me-
trów. Niestety, już w pierwszym 
biegu po wyjściu z wirażu za-
liczyła upadek. W kolejnych 
biegach zaprezentowała się do-
brze. Zajmowała odpowiednio 
7, 7 i 8 miejsce. Gdyby nie upa-
dek mogłaby być sklasyfikowa-
na w czołówce, a tak nie liczyła 
się w rozgrywce. Mimo to po-
prawiła swój rekord życiowy. 
Marysia przejechała dystans 
w 47,41 sekundy – relacjonu-
je występ młodej zawodniczki 
Sławomir Chmura, trener UKS 
Sparta Grodzisk Mazowiecki.

Jak udało się nam dowie-
dzieć, 12-latnia łyżwiarka 
otrzymała wyróżnienie podczas 
Grodziskiej Gali Sportu. Mary-
sia Dobosz robi ciągle postępy. 

do sezonu wrotkarskiego, któ-
ry wystartuje w kwietniu – mó-
wi Sławomir Chmura.

Warto zwrócić uwagę, że łyż-
wiarstwo to sport indywidualny. 
O sukcesie każdego zawodnika 
decyduje jego zaangażowanie, 
talent, poświęcenie, litry potu 
na treningach. W grodziskim 
klubie nie brakuje młodych łyż-
wiarzy, którzy udanie prezen-
tują się na torze. – Spora grupa 
dzieciaków trenuje łyżwiarstwo. 
Próbują swoich sił także na rol-
kach. Cieszymy się z osiągnięć 
Marysi. Trzeba również pamię-
tać o innych. Udanie w kategorii 
11-latek prezentuje się Amelia 
Steć, wśród 14-latek brylu-
je Marta Dobrowolska – pod-
kreśla trener klubu z Grodziska 
Mazowieckiego.  (JM) 

Świetnie radzi sobie nie tylko 
na łyżwach. Latem z powo-
dzeniem startuje na wrotkach. 
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– Jesteśmy coraz bliżej końca 
sezonu. Wszystko zależy tak 
naprawdę od pogody, jednak 
powoli przechodzimy do tre-
ningów odciążających. Później 
rozpoczniemy przygotowania 

– Cieszymy 
się z osiągnięć 
Marysi – mówi 
trener Sławomir 
Chmura

Pamiętajmy, żeby sprzątać po naszych zwierzakach
PRUSZKÓW
Co roku problem  
powraca – zwierzęce 
odchody zanieczyszczają 
chodniki i tereny  
zielone. Warto pamiętać, 
że Urząd Miejski 
w Pruszkowie rozdaje 
bezpłatne zestawy  
do sprzątania po swoich 
czworonożnych  
pupilach.

Niestety, właściciele zwierząt 
nie zawsze wykazują się od-
powiedzialnością. Opieka nad 
psem nie kończy się wyłącznie na 
dbałości o jego zdrowie, wypro-
wadzaniu na spacery czy zapew-
nieniu pożywienia. Trzeba także 
po nim sprzątać. To naturalny 
obowiązek wynikający z posia-
dania czworonoga. Jednak nie 
wszyscy go przestrzegają...

Nie tak dawno sprawa została 
poruszona na facebooku miasta 
Pruszkowa. – Po raz kolejny wra-
camy do tematu psich odchodów 
gdyż oburzenie mieszkańców, 
którzy rozdeptują kupy skiero-
wane jest przeważnie do orga-
nów gminy z przeświadczenia, że 

przez niektórych mieszkańców 
po swoich psach. W okolicy blo-
ku przy ulicy Słonia Trąbalskiego 
11 znajduje się skwer. Na traw-
nikach jest kupa na kupie. Pies 
zrobi co ma zrobić, a jego wła-
ściciel odchodzi, nikt nie sprząta. 
Wywieszane są kartki, ale nic to 
nie daje – mówi Robert.

– Mieszkańcy mogą pobierać 
w naszym urzędzie w Wydziale 
Ochrony Środowiska bezpłat-
ne torebki do sprzątania po 

wykonawcy porządkujący tere-
ny miejskie mają obowiązek ich 
uprzątania. Jest to niewłaściwe 
podejście do sprawy gdyż sprzą-
tanie psich odchodów odbywało-
by się wtedy na koszt wszystkich 
podatników, również tych, któ-
rzy psów nie posiadają. Bądź-
my ludźmi odpowiedzialnymi, 
sprzątajmy po swoich pupilach 
– czytamy w komunikacie.

Ten sam problem problem 
poruszył w rozmowie z nami 
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swoich pupilach. Ten system 
działa u nas od wielu lat. Coraz 
więcej osób wykonuje obowią-
zek sprzątania po swoim pupilu 
i to jest dla nas takie świateł-
ko w tunelu – wyjaśnia Elżbie- 
ta Jakubczak-Garczyńska, na-
czelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. I dodaje: – Toreb-
ki z zawartością można wrzu- 
cać do każdego kosza ulicz- 
nego – dodaje.  (SD) 

jeden z mieszkańców Pruszko-
wa. – Przedstawię na przykła-
dzie dobrze mi znanej okolicy 
jak uciążliwy jest brak sprzątania 

W Wydziale 
Ochrony  
Środowiska można 
otrzymać torebki  
do sprzątania  
po zwierzakach

Wezmą się za Działkową i Agrestową 
PRUSZKÓW
Rozpoczęły się 
przygotowania 
do przebudowy 
nawierzchni wraz 
z odwodnieniem na 
ulicach Działkowej 
i Agrestowej.  
Ogłoszono już 
przetargi, trwa 
przyjmowanie ofert.

Stan obydwu dróg nie napa-
wa optymizmem. Działkowa 
jest jedną z ważniejszych ulic 
w Pruszkowie, przypomnij-
my, że w jej ciągu ma powstać 
tunel pod torami kolejowym. 
Nawierzchnia drogi lata świet-
ności ma dawno za sobą, asfalt 
jest nierówny i pełno w nim 
ubytków. Przebudowa Działko-
wej obejmie odcinek pomiędzy 

ul. Przyszłości a Dębową. Wy-
konawca będzie musiał sfrezo-
wać nawierzchnię bitumiczną, 
rozebrać podbudowę z kruszy-
wa i wykonać wszystko od no-
wa w odpowiedniej technologii. 
Oprócz nawierzchni jezdni po-
wstaną nowe chodniki z kost-
ki betonowej, ścieki uliczne 
i znaki pionowe. Ponadto prze-
budowana zostanie kanaliza-
cja deszczowa.

Ul. Agrestową czekają po-
dobne zmiany, z tą różnicą, 
że nawierzchnia w całości zo-
stanie wykonana z kostki be-
tonowej czerwonej oraz szarej. 
Tutaj także zostanie wybudo-
wane odwodnienie. 

Remonty na wymienionych 
ulicach muszą być wykonane 
w trzy miesiące od daty podpi-
sania umowy.  (SD) 
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrza Gminy Brwinów o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r., poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady  Miejskiej w Brwinowie nr LII.559.2014  
z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele  
– ETAP I”  uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 407-III z dnia 
30 sierpnia 2002 r.,  w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do ww. uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP  I” wraz z prognozą oddziaływania na  
środowisko w okresie od 14 marca do 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść 
na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,  
z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 26 kwietnia 2016 r.  

Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. w sali na Stadionie Miejskim 
w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 
1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na  środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1235 ze zm.), ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia 
do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski 
do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 maja 2016 r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński

PRUSZKÓW
Na wernisaż wystawy prac Boże-
ny Woźniakiewicz oraz koncert Iwo-
ny Kmiecik zaprasza pruszkowski 
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”. 
Bożena Woźniakiewicz ukończyła 
krakowską Akademię Sztuk Piek-
nych w 1972 r. na wydziale malar-
stwa u prof. Adama Marczyńskiego 

oraz na wydziale konserwacji 
u prof. Władysława Zalewskiego. 
Artystka oprócz malarstwa zajmuje 
się konserwacją dzieł sztuki. Z kolei 
Iwona Kmiecik to jazzowa woka-
listka, kompozytorka, aranżerka, 
autorka tekstów. Laureatka IV edy-
cji programu „Must Be The Music”, 

„Wieczór Konesera 
Sztuki” w MOK-u

gdzie wykonała własną wersję 
przeboju „Only girl”. Koncertuje 
w Polsce i za granicą, współpracuje 
z programami telewizyjnymi. Start: 
piątek, 11 marca, godz. 19. Miejsce: 
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszko-
wie, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5.  Wstęp wolny. (EL) 

OGŁOSZeNIe

MILANÓWEK
Uczestnicy projektu 
TRY: Transition 
Youth pracują nad 
przygotowaniem 
Społecznego Ogrodu 
Miejskiego w parku 
przy ul. Fiderkiewicza 
w Milanówku.

Wolontariusze spotkali się już 
po raz drugi w Społecznym Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 5. 
Są pełni pomysłów. Mogą liczyć 
na wsparcie. Warto wspomnieć, 
że projekt powstanie przy po-
mocy partnerów z Hiszpanii 
i Włoch. W niedawnym spo-
tkaniu udział wzięły współza-
łożycielki ogrodu społecznego 
„Motyka i Słońce” znajdujące-
go się na terenie osiedla Jazdów 
w Warszawie. – Celem naszego 
działania jest stworzenie spo-
łecznego ogrodu miejskiego 
w Milanówku. Chcemy tego 
dokonać wspólnie, dzieląc się 
swoimi pomysłami i angażując 
się w pełni w pracę – mówił nam 
w styczniu Maciej Klimowicz 
z Fundacji 4YOUth.Społecz-
ny Ogród Miejski ma powstać 
na niezagospodarowanym 
fragmencie parku przy ul. Fi-
derkiewicza. Teren niedawno 
został wyremontowany.  (JM) 

Pracują nad ogrodem

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

BRWINÓW
Budowa chodnika 
na ul. Nadarzyńskiej 
w Żółwinie przeciąga 
się. Gmina Brwinów 
podjęła już dwie 
próby znalezienia 
wykonawcy, jednak 
nikt się nie zgłosił. 
Magistrat ogłosił 
kolejny przetarg.

Z akładano, że chodnik na 
odcinku od ulicy Kaszta-
nowej do ul. Słonecznej 

w Żółwinie pojawi się w ubie-
głym roku. Pech chciał, że nie 
udało się znaleźć wykonawcy. 
Dwa przetargi i brak ofert – tak 
przedstawia się bilans. Kwestia 
chodnika na Nadarzyńskiej nie 
odeszła jednak w zapomnienie. 
Włodarze zapewniali, że spra-
wą zajmą się w 2016 roku i tak 
też zrobili.

Gmina Brwinów ogłosiła już 
trzeci przetarg na budowę chod-
nika wraz z odwodnieniem w uli-
cy Nadarzyńskiej na odcinku od 
Kasztanowej do Słonecznej. Czy 

Kolejne podejście do chodnika
Mieszkańcy Żółwina liczą, że na ul. Nadarzyńskiej będzie chodnik

tym razem się uda? – Chciałoby 
się powiedzieć do trzech razy 
sztuka. Wcześniejsze postępo-
wania były ogłaszane odpowied-
nio w wakacje i na jesieni. Firmy 
miały zlecenia, więc nie szukały 
kolejnych. Myślę, że teraz nie bę-
dzie problemu ze znalezieniem 
wykonawcy chodnika – progno-
zuje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Mieszkańcy Żółwina liczą, że 
w końcu będą mogli spacerować 
chodnikiem, który ma zostać 
wykonany z kostki betonowej 
w kolorze szarym. Na tym jed-
nak nie koniec. – Istotną kwestią 

jest także wykonanie odwod-
nienia w ul. Nadarzyńskiej. Pla-
nujemy również wybudowanie 
wyniesionego skrzyżowania 
ul. Nadarzyńskiej z ul. Słonecz-
ną. Z kolei przy sklepie powsta-
nie parking, a w jego pobliżu po-
jawi się wyniesione przejście 
dla pieszych – wyjaśnia bur-
mistrz Kosiński.

Gmina na realizację inwestycji 
zabezpieczyła 890 tys. zł. Brwi-
nowski magistrat czeka na oferty 
do 15 marca. Czy tym razem uda 
się wyłonić wykonawcę? Jeśli tak, 
to na realizację zadania będzie 
on  miał czas do końca sierpnia. 
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O G Ł O S Z E N I E

Zestawienie cen określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  
ścieków na okres 1.04.2016 r. – 31.03.2017 r. *)

Ceny określone w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 1.04.2016 r. – 31.03.2017 r.

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD 

36.00.Z

cena wody  
(zł/m3)

cena wody  
(zł/m3)

3,53

3,53

3,81

3,81

Ceny określone w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków  na okres 1.04.2016 r. – 31.03.2017 r.

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD 

37.00.Z

cena za odprowadzanie 
ścieków  
(zł/m3)

cena za odprowadzanie  
ścieków  
(zł/m3)

6,42

6,42

6,93

6,93

Ceny łącznie określone w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 1.04.2016 r. – 31.03.2017 r.

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5

Grupa gospodarstwa domowe

Grupa pozostali odbiorcy

PKD  
36.00.Z
37.00.Z

Łączna cena za wodę  
i odprowadzanie ścieków  

(zł/m3)

9,95
9,95

10,74
10,74 

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna ogłasza ceny określone w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXIII.211.2016 z dnia 2 marca 2016 r. i obowiązującej na 
terenie Gminy Brwinów na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. wraz z zatwierdzającą ją uchwałą.

*) opracowano na podstawie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w m.st. Warszawie S.A. zgodnie z udzielonym zezwoleniem, obowiązującej na terenie Gminy Brwinów na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., będącej 
załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXIII.211.2016 z dnia 2 marca 2016 r. Pełna treść taryfy i uchwała są opublikowane na stronie internetowej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (www.mpwik.com.pl).
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Dużo atrakcji podczas 
Targów Kobiece Inspiracje
MILANÓWEK
Jedna z ciekawszych 
imprez w naszym 
regionie związana 
z nadchodzącym Dniem 
Kobiet odbędzie się 
w Milanówku. Na panie 
podczas Targów 
Kobiece Inspiracje
czeka wiele atrakcji. 

„Byś kobietą, być kobietą – oszu-
kiwać, dręczyć, zdradzać, nawet 
gdyby komuś miało to przeszka-
dzać” – te słowa piosenki Alicji 
Majewskiej zna prawie każdy. 
Panie niebawem będą miały 
swoje święto. Z tej okazji w Mi-
lanówku odbędzie się impreza im 
dedykowana, ale i płeć brzydsza 
nie powinna się nudzić. Chodzi 
o Targi Kobiece Inspiracje, któ-
re odbędą się 12 marca. 

Na jeden dzień Przedszkole 
nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 43 
zmieni się w halę targową. Pa-
nie znajdą tu stoiska wystawien-
nicze i będą mogły wziąć udział 
w interesujących wykładach 
oraz pokazach kulinarnych. 
Impreza wystartuje o godz. 10, 
a wraz z organizatorami otwo-
rzy ją Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. Chwilę 
potem rozpocznie się śniadanie 
– „nakarm duszę i ciało”.

Program Kobiecych Inspira-
cji jest bogaty. O godz. 11 Angela 
Madejska powie „Jak żyć odważ-
nie i pozostać kobietą”. Godzi-
nę później rozpoczną się pokazy 
przyrządzania vege past w wy-
konaniu Krzysztofa Rytki oraz 
mody przygotowany przez Rok-
sanę Szlaską. Kolejną prelekcję, 
„Piękno poza rozmiarem”, za-
planowano na godz. 13. Milka 

Giemza udowodni, że piękno to 
nie kształt ciała i rozmiar wpisa-
ny na metce ubrania. O godz. 14
rozpoczną się pokazy sushi w wy-
konaniu Magdy Jaskulskiej oraz 
mody Roksany Szlaskiej. 

O godz. 15 Joanna Tadeusiak 
wygłosi prelekcję „Moja ener-
gia, dbam o nią”. Natomiast od 
godz. 16 można będzie podziwiać 
pokazy sztuki barmańskiej oraz 
tańca gejszy. „Opowieści kobiet 
z różnych stron świata (Mądre 
z Milanówka)” to blok zaplano-
wany na godz. 17. Imprezę przy 
Fiderkiewicza zakończy Modo-
we Show Roksana Styl. 

Nie zabraknie gościa specjal-
nego. Targi Kobiece Inspiracje 
odwiedzi bowiem Magdalena Za-
wadzka. Podczas imprezy panie 
wezmą też udział w warsztatach 
tańca (godz. 11-17), porozmawia-
ją z wróżką, spróbują szczęścia 
w loteriach i konkursach. Mamy 
mogą zabrać ze sobą dzieci – zaj-
mie się nimi animator. W trak-
cie targów będzie można również 
spokojnie usiąść i porozmawiać 
przy kawie i ciastku, sushi. 

Po targowym szaleństwie 
przyjdzie czas na odpoczynek 
przy muzyce. W Zespole Szkół 
Gminnych (ul. Żabie Oczko 1) 
wystąpi laureat II edycji show 
„Mam Talent” Marcin Wyro-
stek wraz z zespołem. Panie na 
koncert wejdą za darmo, pano-
wie muszą kupić bilet w cenie 
20 zł. Rezerwacja wejściówek 
i biletów: MCK, ul. Kościelna 3, 
Milanówek (pon.-pt. godz. 8-16) 
tel. (22) 758 32 34.

Patronat medialny nad Tar-
gami Kobiece Inspiracje ob-
jęły Gazeta WPR oraz portal 
WPR24.pl.  (AS)
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INFORMATOR NA DZIEN KOBIET 8 marca

Dzień Kobiet przestał się już kojarzyć tylko z goździkami czy otrzymywaniem w prezencie rajstop. 
 Jakich atrakcji w swoje święto mogą się spodziewać panie w naszym regionie?

Grodzisk Mazowiecki

Miasto kobiet
Już po raz piąty w Grodzisku 
Mazowieckim w uroczysty sposób 
obchodzone będzie święto kobiet. 
5 marca specjalnie dla mieszkanek 
miasta na scenie w Centrum Kultury 
wystąpią gwiazdy: Omenaa Mensah, 
znana prezenterka telewizyjna 
i Marek Torzewski, śpiewak 
operowy. Bilety w cenie 20 zł. 
Start: 5 marca (sobota), godz. 16.
Miejsce: Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9.

Recital Bohdana Łazuki
Król polskiej estrady i aktor odwiedzi 
Grodzisk. O akompaniament 
zadbają Czesław Majewski (forte-
pian), Czesław Bartkowski (perkusja) 
i Adam Cegielski (kontrabas). 
Bilety: 20 zł. 
Start: 8 marca (wtorek), godz. 19.
Miejsce: Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9. 

Czego nie wiemy 
o... mężczyznach
Wieczór z dobrą komedią to propo-
zycja grodziskiego kina. „7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach” to hit 

tego sezonu. Alicji Bachledzie-Curuś, 
Dominice Kluźniak i Aleksandrze 
Hamkało partnerują m.in. Zbigniew 
Zamachowski, Maciej Zakościelny, 
Leszek Lichota. Bilety: 14 zł.
Start: 8 marca (wtorek), godz. 21.30.
Miejsce: Kino Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Spółdzielcza 9. 

Nadarzyn

Darcie pierza, zamiast 
darcia kotów
Dzień Kobiet w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury obchodzony 
będzie już w sobotę, 5 marca. 
Stanie się okazją do poznania 
ciekawych mieszkanek gminy, 
odkrycia zaskakującej strony 
sąsiadek, koleżanek a nawet 
sióstr. Na specjalnej czerwonej 
kanapie zasiądą: Zofi a Olszewska, 
Kaja Ogorzałek, Dorota Marchwic-
ka, Grażyna Siczek oraz Magdalena 
Schweinitz-Kulisiewicz. 
Zaprezentowany zostanie także 
monodram „Co modna pani 
wiedzieć powinna” autorstwa 
Joanny Pawluśkiewicz w reżyserii 
Agaty Puszcz. W rolę kobiety sta-
rającej się przyswoić dobre rady, 

powinności i obowiązki wciela się 
Katarzyna Kołeczek.
Start: 5 marca (sobota), godz. 18.30.
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.

Nowa Wieś

Trio akordeonowe 
Również w sobotę kobiecy klimat 
zapanuje w Nowej Wsi. 
Specjalnie dla pań wystąpi 
Trio Akordeonowe, które zabierze 
słuchaczki w muzyczną podróż 
wypełnioną pięknymi piosenkami. 
Po uczcie dla ducha nie zabraknie 
czegoś dla ciała. Po koncercie 
będzie można skosztować 
łakoci.
Start: 5 marca (sobota), godz. 18.
Miejsce: OSP Nowa Wieś, ul. Główna 2, 
Nowa Wieś. 

Opacz Kolonia

Przy dźwiękach 
pianina
Mieszkanki gminy Michałowice 
w dniu swojego święta mogą wybrać 
się na koncert do Opaczy Kolonii. 
Przed publicznością wystąpią: 

Anna Szołajska (śpiew), 
Bogdan Kuźmik (śpiew) oraz 
Jerzy Muczyński (pianino).
Start: 8 marca (wtorek), godz. 18.
Miejsce: Świetlica, ul. Ryżowa 90, 
Opacz Kolonia. 

Podkowa Leśna

Cztery pory roku
kobiecych emocji
Artystyczną propozycję 
przygotowano dla pań 
w Podkowie Leśnej. 5 marca 
w Galerii Kasyno odbędzie się 
wernisaż wystawy „Cztery pory 
roku kobiecych emocji”. Swoje 
prace zaprezentują podkowiańscy 
twórcy Beata Gralewska 
(malarstwo) i Rafał Bielski
(wideo mapping). To sztuka intu-
icyjna, emocjonalna, pełna 
znaków zarówno tych widocznych 
na pierwszym planie, jak i ukrytych 
w tle. Pozornie jednoznaczne 
kształty po chwili okazują się 
mieć drugie dno oraz dodatkowe 
znaczenie, które dopełnia 
sensu obrazu.
Start: 5 marca (sobota), godz. 17.
Miejsce: Pałacyk Kasyno 
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

'

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy policjanci patrolowali 
miasto. Gdy uzyskali informację, 
że na jednej z ulic stoi podejrza-
ne auto, postanowili to sprawdzić. 
W pojeździe znajdowały się trzy 
osoby. Podczas kontroli mun-
durowi ujawnili torebkę foliową, 
a w niej biały proszek. Okazało 

się, że jest to amfetamina. – Pod-
czas rozmowy z policjantami 
Daniel S. powiedział, że jest to 
jego narkotyk, a schował go 
w samochodzie dlatego, iż bał 
się konsekwencji. Mężczyzna 
został zatrzymany – czytamy na 
stronie internetowej Komendy 

Diler narkotykowy 
w rękach policjantów

Powiatowej Policji w Grodzisku. 
Policjanci postanowili przeszukać 
miejsce zamieszkania Daniela S. 
Znaleziono 45 gram amfetaminy, 
45 tabletek ekstazy, wagę
elektroniczną. 27-latkowi po-
stawiono mi. zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków. (SD) 
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znacznej ilości narkotyków. (SD) 

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 02.03.2016 r. została wydana decyzja nr 
2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy ulic Lilpopa i Zamkowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej 
do granicy z gminą Podkowa Leśna wraz ze zjazdami, przebu- 
dową sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego, sieci 
teletechnicznych, rozbiórką ogrodzeń, usunięciem drzew i krze- 
wów w Brwinowie i Otrębusach na działkach nr ew.: 137/4 (137/20, 
137/21), 137/11 (137/16, 137/17), 137/8 (137/18, 137/19), 137/10 
(137/14, 137/15), 248/1 we wsi 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 (230/1, 230/2, 230/3), 85/2 (85/3, 85/4), 
90/1 (90/3, 90/4), 178/1 (178/5, 178/6, 178/7), 178/2 (178/3, 178/4),  
182/1 (182/3, 182/4), 111/3 (111/4, 111/5), 115 (115/1, 115/2), 
207/1 (207/3, 207/4), 207/2 (207/5, 207/6), 211 (211/1, 211/2), 
226 (226/1, 226/2), 137/31, 137/32, 86, 181, 210/1, 256/1, 90/2, 
109 – obręb 20 w Brwinowie.

[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. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam 
o przyjęciu: uchwałą nr IX.81.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 25 czerwca 2015 r. „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy  
– obszar II”, który obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 18 sierpnia 2015 r. poz. 7161),

uchwałą nr XIV.139.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
3 grudnia 2015 r. „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar 
II”, który będzie obowiązywał od dnia 8 marca 2016 r. (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 23 lutego 2016 r. poz. 1696) oraz

uchwałą nr XIV.140.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
3 grudnia 2015 r. „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie – ob-
szar I”, który będzie obowiązywał od dnia 8 marca 2016 r. (Dz. Urz.  
Województwa Mazowieckiego z 23 lutego 2016 r. poz. 1697).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów: na stro-
nie internetowej www.umpruszkow.bip.org.pl w zakładce uchwały 
Rady Miejskiej oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Za-
gospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,  
ul. Kraszewskiego14/16 (pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Kłopotliwe prace na Sułkowskiego
PIASTÓW
Trwają roboty 
odwodnieniowe na 
ul. Sułkowskiego, 
jednak nie wszyscy są 
zadowoleni ze sposobu 
ich prowadzenia. 

Mieszkańcy wypatrują kolej-
nej inwestycji, czyli nowej na-
wierzchni na ul. Sułkowskiego. 
Na tę muszą jeszcze poczekać. 
Tymczasem roboty prowadzo-
ne obecnie przyprawiają nie-
których o dodatkowe nerwy. 
– Na Sułkowskiego jest kom-
pletne bagno. Przez warunki 
panujące na tej ulicy kilka dni 
temu popsuł mi się samochód. 
Remont Sułkowskiego trwa od 

grudnia. Nie można normalnie 
dostać się do domu – opisywa-
ła sytuację pani Joanna.

Kwestia odwodnienia rodzi 
wielu trudności, z czego zdaje 
sobie sprawę piastowski ma-
gistrat. – Codziennie jesteśmy 
i nadzorujemy pracę. Wykonaw-
ca ma świadomość, że ma pro-
wadzić działania jak najmniej 
uciążliwie. Wiadomo, że jest to 
poważna inwestycja i wymaga 
cierpliwości. – wyjaśnia Grze-
gorz Szuplewski, burmistrz 
Piastowa. – Staramy się, żeby 
prace zakończyły się jak naj-
szybciej. Przepraszamy miesz-
kańców za uciążliwości, jednak 
są sytuacje, że niewiele można 
poradzić – dodaje.  (JM) 

OGŁOSZeNIe



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

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► Fryzjerkę i manicurzystkę 607052845 

 ► KONTROLER JAKOŚCI – wykształcenie 
min. średnie, mile widziane 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok 
(branża spożywcza lub opakowaniowa), 
znajomość systemów ISO 22000, HACCP, 
Zakład w Sokołowie (okolice Janek), 
jakosc@coffee-service.eu 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522 

 ► Podnajmę stanowisko fryzjerce; 
zatrudnię lub podnajmę stanowisko 
kosmetyczce; 509 799 584 

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

 ► Szukasz dodatkowej pracy? 
Jesteśmy stabilnym pracodawcą. 
Dołącz do nas i zostań DORADCĄ 
KLIENTA w branży fi nansowej.

 ► Wymagany wiek pow.25 lat. 
Tel.517-090-224, 
e-mail: rekrutacja.eden@edenfi nance.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię na stałe mężczyznę do 
pielęgnacji ogrodu w Milanówku. 
502 330 831

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dacza blisko Warszawy 535 487 338

 ► Działkę budowlaną 1060 m2 w Piastowie 
796 573 006 

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

 ► 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 – do wynajęcia

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

 ► Mieszkanie do wynajęcia 48 m2, 
Wyględówek  691-746-839 

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

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

Nieruchomości – inne

 ► 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 

Dam pracę

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam AUDI A2, silnik 1.4, 
rok produkcji 2001, cena 9000,00 zł 
do negocjacji 504 204 700 

Sprzedam

 ► Sprzedam używany wózek - Chicco I 
Move w kolorze szarym (gondola, 
spacerówka, nosidełko )  
- możliwość obejrzenia w Pruszkowie 
cena 1000,00 zł 504204700 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl,
696 437 501

 ► 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 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

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

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nie-
ruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia  
w trybie bezprzetargowym. 

 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

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze 
w okresach od 23.02.2016 r. - 15.03.2016 r. zosta- 
ły wywieszone wykazy nieruchomości przezna-
czonych do oddania w dzierżawę.
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza  
Miasta Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości grunto- 
wej stanowiącej dz. ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 
0,1021ha, położonej w Piastowie przy ul. Sienkiewicza 
róg Szarych Szeregów, opisanej w księdze wieczystej KW 
Nr WA1P/00008850/6.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządze- 
niem Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia  
09 października 2015r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 128 650,00 zł (słownie: 
sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 
i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie 
doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2016r.,  
o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pias- 
towie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7.
Wysokość wadium 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8,  
klatka B, przy pokoju nr 7 oraz opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie www.piastow.pl  
i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można 
uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, 
klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

POSZUKUJESZ PRACY? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

 
Adecco Poland Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 16 A lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20                    
www.adecco.pl

 ► Usługi hydrauliczne, pełen zakres, 
tel. 513623237

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

 ► 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 

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

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu zo-
stał zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczo-
nych do oddania w najem. 



• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

Dni otwarte 
12-13 marca
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