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Zrobimy coś, czego jeszcze nie było
 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Jedna z najważniejszych 
i zarazem najbardziej 
spornych inwestycji 
w Pruszkowie dobiegła 
końca. Chodzi 
oczywiście o budowę 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego 
w Pruszkowie. 

S tało się. Budowa 
Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego 
dobiegła końca. 

Obiekt przechodzi już od-
biory techniczne. Następnie 
przeniosą się do niego Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Zespół 
Tańca Ludowego „Puszko-
wiacy”. Można powiedzieć, 

że inwestycja już dziś za-
pisała się na kartach histo-
rii jako jedno z najdroższych 
przedsięwzięć realizowa-
nych w Pruszkowie. Budowa 
obiektu pochłonęła przeszło 
70 mln zł. Dlatego wszyscy 
z niecierpliwością oczeku-
ją otwarcia tego obiektu. 
Zwłaszcza, że o ofercie jaka 
znajdzie się w CDK wiado-
mo niewiele. 

Planowany zarys działal-
ności, wizje wykorzystania 
tego obiektu oraz plany do-
tyczące otwarcia centrum 
zdradza nam Anna Dudziec, 
prezes spółki Centrum Kul-
tury i Sportu, która będzie 
odpowiedzialna za zarzą-
dzanie obiektem.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się już 14 stycznia. 
Gramy także w naszym regionie!26.

Piątek, 12 STYCZNIA 2018

P R U S Z K Ó W
Brak lekarza, konieczność 
wielogodzinnego 
oczekiwania na badanie, 
chaos i brak informacji – 
takie zarzuty pojawiają się 
wśród pacjentów punktu 
Nocnej i Świątecznej Pomocy 
Lekarskiej przy ul. Andrzeja 
w Pruszkowie.

O problemach z uzyska-
niem pomocy w czasie 
świąt Bożego Naro-
dzenia w przychodni 

przy ul. Andrzeja poinformowa-
li nas zbulwersowani czytelnicy. 
– Z racji kilkudniowego złego sa-
mopoczucia i gorączki ponad 39 
stopni zdecydowałem się udać 
na Nocną Pomoc. Pierwsza pró-
ba w południe okazała się bezsku-
teczna, ponieważ było tyle osób, 
że czekanie nie miało sensu. Przy 
kolejnej próbie o godz 19.15 okaza-
ło się, że przychodnia jest pusta... 
Pytam panią z recepcji czy można 
się zapisać. Usłyszałem, że właści-
wie to tak, ale lekarza nie ma. Na 
moje pytanie jak to możliwe, pa-
ni mówi mi, że lekarz o godz. 14 
stwierdził, że z racji braku recept 
jedzie do domu – relacjonuje jeden 

z pacjentów. I dalej: – Lekarza nie 
było, a pacjentów przybywało. 
Całe szczęście o 20 zmieniła się 
osoba na recepcji, która to za-
dzwoniła do szpitala i poprosiła 
o przyjazd lekarza. Ten przybył 
o 21.20 i o tej godzinie zosta-
łem przyjęty.

O wyjaśnienia w tej sprawie po-
prosiliśmy fi rmę Falck, która od 
połowy ubiegłego roku odpowia-
da za organizację Nocnej Pomo-
cy przy ul. Andrzeja. – W pierwszy 
dzień świąt po godz. 17 lekarz dy-
żurny samowolnie opuścił stano-
wisko pracy. Wyszedł z gabinetu 
i oznajmił oczekującym pacjentom 
oraz personelowi pielęgniarskie-
mu, że dalej przyjmował chorych 
nie będzie, ponieważ skończy-
ły się mu jego kodowane recepty 
i nie ma możliwości przepisywa-
nia leków. Z relacji dyżurujących 

pielęgniarek, pacjenci prosili leka-
rza, aby przynajmniej ich zbadał 
i udzielił porady. Niestety odmówił, 
spakował się i wyszedł – potwier-
dza Wojciech Jóźwiak, rzecznik 
prasowy Falck.

Jak dodaje, jeśli lekarzowi 
skończyły się jego kodowane 
recepty, mógł przepisać leki na 
zwykłych druczkach recept. 

Lekarz został zwolniony. 
– Bez wątpienia opisany incydent 
jest odosobniony i karygodny. 
W związku z kompletnie niezro-
zumiałym występkiem lekarza 
podjęto decyzję o natychmiasto-
wym rozwiązaniu z nim umowy. 
Chcieliśmy bardzo przeprosić 
pacjentów, którzy w tym czasie 
trafili do naszej pruszkowskiej 
placówki i doświadczyli trud-
ności w uzyskaniu porady lekar-
skiej – zaznacza Jóźwiak. [Red.]

Lekarz spakował się i wyszedł...
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Zgodnie z zapowiedziami 
Grodzisk Mazowiecki 
szykuje się do 
uruchomienia nowych, 
bezpłatnych połączeń 
autobusowych. Od marca 
na trasę wyruszą dwie 
nowe linie.

W ten sposób wła-
dze gminy chcą 
rozwiązać pro-
blem dojazdu 

do stacji PKP. Od momentu 
rozpoczęcia remontu pod-
miejskiej linii kolejowej wie-
le osób wsiada do pociągu 
w Grodzisku (tej możliwości 
nie ma m.in. w Milanówku) 
i pozostawia swoje samocho-
dy w centrum miasta. Gene-
ruje to ogromne problemy 
z parkowaniem w centrum 
miasta i wzmożonym ruchem 
samochodów. Uruchomienie 
bezpłatnych linii autobuso-
wych ma stanowić zachętę, 
aby auto zostawić w domu, 
a na stację PKP dotrzeć ko-
munikacją publiczną.

Jak będzie ona wygląda-
ła? – Robimy wszystko, aby od 

początku marca nowa komu-
nikacja ruszyła. Będą to dwie 
nowe linie autobusowe. Jed-
na będzie obsługiwała rejon 
od Makówki przez Mościska, 
Janinów, Kałęczyn, Adamowi-
znę, Odrano Wolę. Druga bę-
dzie jeździła od osiedla Teligi 
na Bairda i Okulickiego pę-
tlą. Z ankiet przeprowadzo-
nych wśród pasażerów wyszło 
nam, że stąd najwięcej ludzi 
dojeżdża – mówi nam Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

W jakich godzinach i z jaką 
częstotliwością będą kurso-
wać nowe linie? – Autobusy 
będą jeździć co 10 minut. Nie 
będzie rozkładu jazdy, po pro-
stu co 10 minut autobus bę-
dzie odjeżdżał. Jeździmy od 
godz. 6.00 do 8.30 rano i po-
południu od 15-16.00 do 18.00 
– wyjaśnia Benedykciński. 

W ciągu kilku najbliższych 
dni urząd gminy ogłosi prze-
targ na obsługę połączeń. Po 
jego rozstrzygnięciu pozna my 
operatora nowych linii. [Red.]

Dwie nowe linie autobusowe w Grodzisku
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Jak to się stało, że związałaś swo-
je życie z branżą eventową i za-
rządzaniem takimi obiektami?
Przez całe życie pracowałam 
przy eventach. Dodatkowo swo-
je kompetencje rozwinęłam na 
PGE Narodowym. Tam cała for-
ma pracy wygląda troszeczkę ina-
czej. Obiekt jest nie tylko bardzo 
duży, ale i bardzo trudny jeśli cho-
dzi o organizację imprez. Wyda-
wało mi się, że idę organizować 
event, a okazało się, że zostałam 
na cztery lata w pracy. To był dla 
mnie ciężki okres i bardzo duża 
odpowiedzialność. Zarządzałam 
zespołem liczącym niekiedy nawet 
1300 osób. To była szkoła prze-
trwania i wiele się tam nauczyłam.

Czy to oznacza, że w Pruszkowie 
będziemy mieli drugi Narodowy?
Nie. To nie taki obiekt i nie ta 
specyfi ka. 

Narodowy to najbardziej rozpo-
znawalny obiekt w Polsce. Nie 
żal ci go zostawiać?
Dużo osób mnie o to pyta. Nie, 
nie żal. Cztery lata pracy to wy-
starczająco. Mogłam szukać tam 
jeszcze innych możliwości. Nawet 
były do tego przymiarki. Uzna-
łam jednak, że czas na zmiany. 

Miałaś potrzebę nowego wy-
zwania?
Poniekąd tak. Jeśli chodzi o za-
kres działalności to, w przypadku 

CKiS dużo się zmienia. Paradok-
salnie tu będę miała więcej do 
zrobienia. Tu wszystko jest no-
we, świeże. Wszyscy czekają na 
to, jak centrum będzie działać. 
Jest duża presja na to, by to miej-
sce funkcjonowało z fajną ofertą. 

CDK w mieście budzi wiele emo-
cji i nie zawsze są pozytywne...
Budynek ma fajną energię, mi-
mo czarnej elewacji, która pew-
nie będzie niedługo rozweselona.

Opatrzyliśmy się już z nim, kto 
by nie przyjechał spoza miasta to 
o niego pyta. Mówi że jest fajny. 
Ludzie są ciekawi tego co w nim 
jest. Te osoby nie mają tych emo-
cji, które towarzyszyły budowie. 
Podchodzą do niego z ciekawo-
ścią. Ja bym chciała żeby miesz-
kańcy mogli już wejść do środka, 
przejść się po centrum, poznać 
ten obiekt. 

Właśnie. To jak wygląda cen-
trum każdy widzi. Ale to jak 
będzie działać owiane jest nie-
malże tajemnicą...
My mieszkańcy będziemy mieć 
tu wszystko czego nam trzeba. 
CKiS ma trzy obszary działalno-
ści. To kultura, o której wszyscy 
mówią, będzie tu również sport 
oraz część komercyjna. To pierw-
szy obiekt w Polsce, łączący te 
trzy płaszczyzny.

Liczymy na to, że możliwo-
ści budynku pozwolą by MOK 
i Pruszkowiacy rozwinęli jesz-
cze bardziej skrzydła. Mamy salę 

widowiskową, która będzie w peł-
ni wyposażona ze sceną, nagło-
śnieniem, oświetleniem. To jest 
scena, na której można odtworzyć 
przedstawienie teatralne. Pozwoli 
nam to stworzyć ofertę, by miesz-
kańcy mieli gdzie przyjść obejrzeć 
dobry spektakl, występ kabaretu, 
czy wysłuchać koncertu. Chcemy, 
żeby ta scena żyła, żeby działy się 

na niej nie tylko te oczywiste rze-
czy wynikające z dotychczasowej 
działalności. Będzie coś ponad. 
Coś, czego nie było. 

Niewiele się o tym mówi, ale 
w CDK jest też część biurowa 
i konferencyjna
Tak mamy tu również sale kon-
ferencyjne i biura. Przez chwilę 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 też byłam wolnym elektronem 
i nie do końca miałam gdzie się 
przytulić, a home offi  ce jest super 
trudny. Tutaj będzie możliwość, 
by każdy znalazł miejsce. Nie 
każdy szuka biura, które ma 70 
metrów. Zmierzamy tutaj do co-
workingu (możliwość indywidu-
alnej pracy kilku osób z różnych 
fi rm w wynajętym pomieszcze-
niu – przyp. red.). 

Co z ofertą komercyjną w CDK?
Działalność komercyjna będzie 
miała duże znaczenie. Trzeba pa-
miętać, że będą partnerzy, którzy 
będą zakontraktowani na stałe. 
W części sportowej na przy-
kład mamy siłownię i fi tness. To 
miejsce do wynajęcia, nad któ-
rego działalnością będzie czuwał 
wyłoniony w przetargu partner. 
Jeszcze nie mamy fi rmy, która bę-
dzie prowadzić siłownię i fi tness. 
Przetargi są w przygotowaniu.

A co z drobnymi uzupełnia-
jącymi formami? Biblioteka? 
Kawiarnia? Co jeszcze będzie 
działać? 
Będzie ricochet i ścianka wspi-
naczkowa. Chcemy, by w cen-
trum działała restauracja gdzie 
w ciągu dnia można zjeść lunch, 
a wieczorem przyjść na kolację, 
posłuchać muzyki i wypić lamp-
kę wina. Chciałabym, aby w mo-
mencie, gdy będzie ciepło pojawił 
się ogródek. Jeśli chodzi o bi-
bliotekę, to na ten moment nie 
ma przewidzianego miejsca na 

tę działalność. Jest pomysł, by 
jedną przestrzeń zaaranżować 
w księgarnię z czytelnią, ale to 
śpiew przyszłości.

CKiS to nie tylko budynek, to 
również teren wokół. Masz po-
mysł by jakość wykorzystać 
teren kompleksu?
Są plany, by stworzyć jakąś ple-
nerową imprezę cykliczną. Ale 
nie jest to kwestia miesiąca czy 
dwóch. Obiekt jest wielofunkcyj-
ny, tu można zrobić masę fajnych 
rzeczy: jarmark, workout, ćwi-
czenia, śniadanie na trawie. To 
o czym mogę powiedzieć to to, 
że każdy z parterów, który bę-
dzie zainteresowany współpracą 
z centrum będzie zobligowany, by 
raz na jakiś czas zrobić aktyw-
ność dostępną dla mieszkańców 
nieodpłatnie. Myślimy o tym, by 
usługi były bardzo zróżnicowane. 

Powoli zmierzamy do pytania, 
które musi paść. Kiedy otwar-
cie i jakie atrakcje przygotowu-
jecie dla mieszkańców?
Otwarcie planujemy na pierwszy 
kwartał. Konkretnej daty jednak 
nie podam. Są wstępne plany, ale 
póki co ich nie zdradzamy. Do 
momentu kiedy nie stworzy się 
konkretny plan to nie chciałabym 
o tym mówić, bo on ulega mody-
fi kacji. Chcemy żeby było nowo-
cześnie i fajnie. Chcemy zrobić 
coś, co pokaże wielofunkcyjność 
centrum i jego otwarcie na po-
trzeby mieszkańców.
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Temat parkowania w Podkowie do łatwych nie należy. Wciąż są związane z tym uciążliwości 
dla mieszkańców, dlatego zdecydowałem o akcji informacyjno-ostrzegawczej. Kierowcy, 
którzy zaparkowali niezgodnie z przepisami mogą znaleźć za wycieraczką żółtą kartkę 
z informacją o bezpłatnym udostępnieniu Park&Ride dla kierowców oraz grożących mandatach 
związanych z łamaniem przepisów – Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.
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OGŁOSZENIE
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okre-
sie ferii zimowych 2018 r. wprowadza tzw. „ przejazdy rodzinne”

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posia-
da indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca 
przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. 

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe 
bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo 
nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla 
siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich po-
ciągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

	Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka 
adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.

	Podróżny, który nabył bilet na przejazd w punkcie uprawniającym 
do sprzedaży biletów na linię WKD dokonuje samodzielnie wpisu 
„przejazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdza-
jący wiek dziecka 

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, 
powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi 
im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te upraw-
nienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

-	 od godz. 15:00 dnia 12 stycznia 2018r. (piątek)
-	 do godz. 24:00 dnia 28 stycznia 2018r. (niedziela)

Oferta „Przejazdy rodzinne” obowiązuje w okresie ferii zimowych w wo-
jewództwie mazowieckim, jako województwie właściwym dla lokalizacji 
siedziby spółki. Terminy ferii ogłasza Minister Edukacji Narodowej na 
podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  
– Dz.U. Z 2017r, poz. 1603).

Reklama Ogłoszenie

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W 
Na skrzyżowaniu al. Armii 
Krajowej i ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie od kilku 
tygodni stoi sygnalizacja 
świetlna. Kłopot w tym, 
że nadal nie została 
uruchomiona. 

B udowa sygnalizacji 
świetlnej na wspo-
mnianym skrzyżowa-
niu ucieszyła zarówno 

kierowców i pieszych. Ci pierw-
si nie będą mieli problemu z wy-
jazdem z ul. Berenta. Natomiast 
ci drudzy bez obaw przejdą na 
drugą stronę al. Armii Krajowej. 

Kłopot jednak w tym, że sy-
gnalizacja choć gotowa na-
dal nie została uruchomiona. 
Skąd ta zwłoka? Wszystko przez 
opieszałość pracowników PGE 
Dystrybucja S.A., który muszą 
wykonać przyłącze sygnalizacji 
do linii energetycznej. Pierw-
sze pismo w tej sprawie staro-
stwo powiatowe wystosowało... 
30 października ubiegłego ro-
ku. – Zarówno do państwa, jak 
i do naszego urzędu napływają 

pytania mieszkańców Pruszko-
wa odnośnie nowo wybudowa-
nej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Armii Kra-
jowej i Komorowskiej. Pytania 
są w pełni uzasadnione bowiem 
mimo zakończenia prac i od-
bioru technicznego 13 grudnia 
ubiegłego roku sygnalizacja na-
dal nie pracuje, a tym samym 
nie spełnia swojej roli. Powo-
dem tego jest fakt, że do chwili 
obecnej dostawca energii zasi-
lającej, czyli PGE Dystrybucja 
S.A. nie wykonał podłączenia 
– mówi nam Krzysztof Bu-
kowski ze Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie.  

Kolejne pisma do PGE zostały 
skierowane 3 stycznia. Jednak po 
tygodniu od jego wysłania w te-
macie nic się nie dzieje. – Sy-
gnalizacja nadal nie działa, a my 
kierujemy od PGE kolejne już pi-
smo z wnioskiem o pilne przyłą-
czenie do sieci i wskazanie daty 
planowanego przyłączenia do 
dnia 17 stycznia 2018 r. Na chwi-
lę obecną musimy nadal cze-
kać na realizację ze strony PGE 
– dodaje Bukowski. [AZ]

Sygnalizatory bez prądu

Jest wykonawca 
przychodni

P I A S T Ó W
Stało się. Władze 
Piastowa wybrały fi rmę, 
która zajmie się budową 
nowej fi lii przychodni. 
Budynek ma powstać 
przy al. Piłsudskiego 
i przedłużeniu ul. Skorupki.

P lany budowy nowe-
go budynku dla przy-
chodni po północnej 
stronie miasta za-

czynają się materializować. 
To oznacza, że lecznica, która 
dziś mieści się przy ul. Wysoc-
kiego zmieni swoją lokaliza-
cję. Jedno jest pewne, będzie 
nowocześnie i wygodnie.

Władze Piastowa wybrały już 
fi rmę, która zajmie się budową 
nowego obiektu. Do znalezienia 
wykonawcy potrzebne były dwa 
przetargi. Pierwszy unieważ-
niono, a w drugim najniższa 
oferta przekraczała zakładany 
budżet o 400 tys. zł. Pieniądze 
trzeba było dołożyć. Za budo-
wę nowej fi lii odpowiedzialna 

będzie fi rma Banex z Warsza-
wy, która za realizacje zlecenia 
zainkasuje 7,9 mln zł. 

Miasto wybrało również in-
westora zastępczego, który bę-
dzie czuwał nad przebiegiem 
prac budowlanych. To fi rma 
Wector również z Warszawy. 

Jak będzie wyglądała no-
wa przychodnia? Na parterze 
znajdą się gabinety lekarskie, 
zabiegowe, gabinet USG, ga-
binet stomatologiczny, re-
cepcja, szatnia i zaplecze so-
cjalne z sanitariatami. Na pię-
trze ulokowane będą gabine-
ty lekarskie i zabiegowy oraz 
pomieszczenia do wykonywa-
nia zabiegów rehabilitacyj-
nych. Na piętrze wydzielono 
miejsce na część admini-
stracyjną i zaplecze socjalne 
z sanitariatami. W kondygna-
cji piwnicznej znajdować się 
będą pomieszczenia tech-
niczne, magazynowe, szatnia 
z natryskami dla pracowni-
ków rehabilitacji. W budynku 
pojawi się winda. [AZ]

Trzecia edycja budżetu 
obywatelskiego

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓW
Niebawem w Pruszkowie 
wystartuje trzecia edycja 
budżetu partycypacyjnego. 
Już teraz warto zastanowić 
się nad projektem, który 
chcielibyście zgłosić. 

D zięki budżetowi oby-
watelskiemu miesz-
kańcy mają realną 
możliwość zaanga-

żowania się w życie miasta. Po-
przez projekty wpływa się na 
zmianę otoczenia. W trakcie gło-
sowania wybiera się najciekawsze 
z pomysłów, a potem gmina zaj-
muje się ich realizacją. Wkrótce 
pruszkowski urząd zacznie przyj-
mować propozycje mieszkańców. 
Zasady kolejnej edycji budżetu 
partycypacyjnego w Pruszkowie 
pozostają niemalże takie same 
jak w poprzedniej. 

– Dalej mamy siedem obsza-
rów, w których mieszkańcy będą 

mogli głosować. Głosowanie bę-
dzie odbywało się dwiema meto-
dami: papierowo i elektronicznie 
– mówi Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa. – W tym ro-
ku mamy troszeczkę przyspieszony 
termin składania projektów, jest on 
szczegółowo określony w harmo-
nogramie, który został już przyjęty 
przez radę miasta. Niebawem ru-
szamy z projektami na rok kolejny 
i zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do tego, aby składali 
swoje projekty, żeby nie było 
takiej sytuacji jak w roku po-
przednim, że w niektórych 
obszarach nie było za bardzo 
z czego wybierać – zaznacza.

Dowiedzieliśmy się też, że 
w tym roku zostanie zmienio-
na rada programowa do budżetu 
obywatelskiego. Miasto niedługo 
ogłosi ofi cjalny konkurs, a tym sa-
mym nabór do wspomnianej rady. 
Krótko wyjaśnijmy, że rada pro-
gramowa zajmuje się m.in. wy-
znaczaniem kierunku pracy nad 
procedurą uchwalania budżetu 

obywatelskiego i jest też organem 
odwoławczym od decyzji zespo-
łu ds. budżetu partycypacyjnego.

Jaka kwota zostanie wykorzy-
stana przez mieszkańców w ra-
mach budżetu obywatelskiego? 

szacujemy, że będzie ona spo-
ro wyższa niż w roku minionym 
– odpowiada Landowski.

Zajrzeliśmy do harmonogra-
mu realizacji budżetu. Jak wspo-
minał wiceprezydent do 1 lutego 
znana będzie wysokość budże-
tu obywatelskiego na 2019 r. Do 
3 lutego zostanie opublikowa-
ny podział tej kwoty na obszary. 
Możliwość zgłaszania projek-

tów mieszkańcy będą mieli od 
5 lutego do 9 marca. Następ-
nie 26 marca zespół ds. bu-
dżetu obywatelskiego poda 
do publicznej wiadomości 
listę projektów zweryfi ko-

wanych pozytywnie i nega-
tywnie na etapie formalnym 

wraz z uzasadnieniem. 
Głosowanie nad projektami 

wystartuje 26 maja i potrwa do 
24 czerwca. Już 9 lipca pruszko-
wianie poznają wyniki, a trzy dni 
później miasto poinformuje o li-
ście projektów rekomendowa-
nych do realizacji.

Projekty będą wdrażane w 2019 r.
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– Nie jest jeszcze znana, ponieważ 
wynika ona ze sprawozdania ro-
ku poprzedniego. Jej wartość po-
znamy pierwszego lutego. Jednak 
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Miłość to uczucie, które może spo-
tkać każdego. Niezależnie od płci, 
wykształcenia czy wieku. Uczucie 
jest tym silniejsze i prawdziwsze 
gdy rodzi się w trudnych chwilach. 
Wiele osób uważa, że wtedy miłość 
jest najprawdziwsza. I coś w tym 
jest... Niecodzienny ślub odbył się 

30 grudnia w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Pruszkowie. Mimo ży-
ciowych trudów miłość spotkała 
dwójkę bezdomnych. Choć los nie 
szczędził im przykrych doświad-
czeń, znaleźli siebie. Postanowili 
złożyć przysięgę w urzędzie. Jak na 
ślub przystało nie mogło zabraknąć 

świadków. Młoda para poprosiła o 
pomoc st. insp. Alfreda Paplaka ze 
stołecznej straży miejskiej. Funkcjo-
nariusz od lat pomaga osobom bez-
domnym. Przywozi koce, jedzenie, 
chwilę porozmawia. Młodej parze 
gratulujemy i życzymy szczęścia na 
nowej drodze życia! [AZ] 
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P R U S Z K Ó W
Filip to mały mieszkaniec 
Brwinowa, który zmaga 
się ze złożoną wadą serca. 
Trwają przygotowania do 
kolejnej operacji, jednak bez 
odpowiedniej ilości krwi jest 
ona niemożliwa. Specjalnie 
dla chłopca w dzień 26. 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
zostanie zorganizowana 
zbiórka krwi przez Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
„Serce Pruszkowa”.

Mam na imię Filip 
i chociaż na pozór  
wyglądam na zdro-
wego chłopca, z lek-

ko fioletowymi ustami jakbym 
jadł przed chwilą jagody, to jed-
nak nie z tego powodu tak wy-
glądają, tylko jest to oznaka mojej 
choroby. Mam złożoną wadę ser-
ca. Tak naprawdę mam tylko po-
łowę serduszka. Przeszedłem już 
pięć operacji, dzięki którym ży-
ję, ale to nie koniec jeszcze mojej 
walki o życie – napisano na stro-
nie Fundacji Słoneczko. Poważna 

złożona wada serduszka polega na 
tym, że nie wykształciła się w nim 
prawa komora serca, występuje 
prawoprzedsionkowy izomeryzm, 
atrezja zastawki trójdzielnej, in-
wersja komór, ubytek w przegro-
dzie międzykomorowej, zwężenie 
zastawki i tętnicy płucnej, odwró-
cenie trzewi oraz całkowicie nie-
prawidłowy spływ żył płucnych

Przed Filipem kolejne operacje, 
które pozwolą mu wydłużyć ży-
cie w oczekiwaniu na przeszczep 
w dorosłym życiu. Co trzy mie-
siące chłopiec musi wyruszać 
w podróż do szpitala, żeby skon-
trolować stan zdrowia. Wiążę się 
to niestety z kosztami, podobnie 
jak rehabilitacja, na którą Filip 
musi chodzić z powodu słabego 

napięcia mięśniowego – spowo-
dowane niedotlenieniem organi-
zmu wynikającym z wady serca. 

Jak już wspominaliśmy chło-
piec jest przed kolejną operacją. 
Żeby ją przeprowadzić potrzebna 
jest krew. Dlatego z pomocą przy-
szedł Klub Honorowych Dawców 
Krwi „Serce Pruszkowa”, który 
pozyskał krwiobus i ekipę me-
dyczną specjalnie po to, by pomóc 
Filipkowi. 14 stycznia odbędzie 
się zbiórka krwi. Akcja zostanie 
przeprowadzona w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Pruszkowie przy 
ul. Jasnej 2, podczas 26. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w godzinach 10-14. 

 
Cel Szczegółowy:  

FILIP GARNOWSKI 554/G
Fundacja Pomocy Osobom  

Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów  

SBL ZAKRZEWO
Nr konta  

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem:  

„Na leczenie i rehabilitację  
Filip Garnowski 554/G”

Mały Filipek walczy o życie.  
Oddaj dla niego krew!
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R A S Z Y N
Pod koniec ubiegłego roku 
w Raszynie skontrolowano 
12 posesji na terenie gminy. 
Chodzi o spalanie odpadów 
w domowych kotłowniach. 
– Czasami normy były 
przekroczone  
o 6 tys. proc – mówi Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna.

Otym, że smog wisi 
w powietrzu nie trze- 
ba przypominać. Jeś- 
li go nie widać, to na 

pewno czuć. Raszyńscy włodarze 
postawili walczyć z tymi, którzy 
w domowych kotłowniach spa-
lają odpady. – Przeprowadzili-
śmy badania sprawdzające czy 

spalane są odpady. Badania od-
były się w 12 nieruchomościach, 
gdzie sprawdzono 12 kotłow-
ni – mówił na grudniowej se-
sji rady gminy Andrzej Zaręba,  
wójt gminy Raszyna. 

Badania wykazały, że w ośmiu 
skontrolowanych nierucho-
mościach były spalane odpa-
dy, a stężenia niebezpiecznych 

związków znacznie przekroczyły 
normy. W jednym z przypadków 
nawet o 6 tys. proc. W kolejnej 
dziewiątej kotłowni również 
spalano odpady, ale zanieczysz-
czenia nie przekroczyły norm. 
W pozostałych trzech lokaliza-
cjach odpadów nie spalano.

Jakie konsekwencje czeka-
ją na osoby, które palą śmieci 
w kotłowniach? Muszą liczyć się 
z karami. O ich wysokości zade-
cydują odrębne postępowania. 
Wójt nie chciał jednak zdradzić 
o jakie lokalizacje chodzi. 

A czy kontrole przyniosły sku-
tek? – Pomimo takich wyników 
nadal na niektórych z tych pose-
sji pali się i nic sobie z tego nic 
nie robi – zaznacza Zaręba. [AZ] 

Będą kary za kopcenie

Sprawdzamy ranking 
szkół ponadgimnazjalnych
 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Magazyn edukacyjny 
„Perspektywy” 
opublikował tegoroczny 
ranking liceów i techników. 
Sprawdziliśmy, na 
których miejscach w tym 
zestawieniu znajdują się 
szkoły z naszego regionu. 

W rankingu uwz- 
ględniono szko-
ły ponadgimna-
zjalne, w których 

maturę w maju 2017 r. zdawało 
przynajmniej 12 maturzystów, 
a wyniki średnie z j. polskie-
go i matematyki (przedmioty 
obowiązkowe) nie były mniejsze 
niż 0,75 średniej krajowej. Przy 
tworzeniu rankingu liceów  
pod uwagę wzięto wyniki egza- 
minu maturalnego z przed-
miotów obowiązkowych oraz 
dodatkowych i sukcesy szko-
ły w olimpiadach. Jeśli chodzi 
o technika, to czwartym do-
datkowym kryterium był egza- 
min zawodowy. 

Najpierw przyjrzyjmy się 
szkołom ogólnokształcą-
cym z powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego. W rankingu 
ogólnopolskim uwzględniono 
500 najlepszych liceów. Najwy-
żej na liście znalazło się Spo-
łeczne Liceum Ogólnokształcące 
nr 5 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Milanówku, 
które uplasowało się na 39. 
pozycji (awans w porównaniu 
z poprzednim rokiem o 7 oczek). 
Kolejna szkoła z naszego regio-
nu to Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Pruszkowie 
– 218. miejsce (w minionym roku 
znajdowało się na 264. pozycji). 
Dalej na 326. miejscu znaleźliśmy 
Podkowiańskie Liceum Ogól-
nokształcące nr 60 w Podkowie 
Leśnej i na 351. Liceum Ogólno-
kształcące im. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie. Stawkę zamyka 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Tomasza Zana w Pruszkowie 
451. miejscem. 

Trzeba przyznać, że nasze 
licea wypadły bardzo dobrze! 
Zwłaszcza, że bardziej miaro-
dajnym zestawieniem będzie 
ranking wojewódzki, a w nim 
milanowskie liceum zajęło aż 
17. miejsce, pruszkowskie licea 

odpowiednio 56. dla „Kościucha” 
i 95. dla „Zana”, podkowiańska 
szkoła 76. pozycja, a komorow-
skie liceum na 79. 

Ranking „Perspektyw” za-
kwalifikował na listę 300 naj-
lepszych techników. Najwyższej 
spośród wszystkich tego typu 
szkół w naszym regionie znala-
zło się Technikum nr 1 w Grodzi-
sku Mazowieckim – 168. pozycja. 
Natomiast na Mazowszu plasuje 
się na wysokiej 17. pozycji.

Jak widać najlepsze szko-
ły znajdują się w zasięgu ręki. 
Dlatego warto się zastanowić 
zanim zaczniecie szukać do-
brego liceum np. w Warszawie.  
Zwłaszcza, że wybierając pobli-
ską szkołę ponadgimnazjalną 
zrezygnujecie z zabierają- 
cych czas dojazdów. 

Szczegółowe informacje na 
temat rankingu znajdziecie na 
stronie www.perspektywy.pl.
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R E G I O N
Ferie zimowe startują 
i pewnie wielu z Was 
zastanawia się jak w tym 
czasie zorganizować czas 
dzieciom, aby nie nudziły 
się w domu. Podpowiadamy!

W tym roku w naszym 
regionie ferie zi-
mowe rozpoczy-
nają się wyjątkowo 

wcześnie. Od 15 stycznia ucznio-
wie z Mazowsza jako pierwsi 
w kraju będą korzystać z dwuty-
godniowej przerwy od nauki. Dla 
dzieci to dobra informacja, nieco 
gorsza dla rodziców. Nie wszyscy 
mogą pozwolić sobie na dłuższy 
urlop i dalszy wyjazd, czy wysłanie 
pociechy na obóz lub zimowisko. 
Pojawia się więc pytanie jak za-
planować dziecku wolny czas. Tu 
możliwości jest na szczęście wiele.

W kilku miejscowościach na-
szego regionu czynne są lodo-
wiska. Część z nich na czas ferii 
przygotowała specjalne atrak-
cje. Tak jest m.in. w Milanówku. 
– 16, 19, 23 oraz 25 stycznia na 

lodowisku odbędą się gry, zabawy 
i zawody sportowe. 20 stycznia 
zapraszamy na zabawę karnawa-
łową. Przebrania mile widziane. 
Wstęp i wypożyczenie łyżew dla 
dzieci i młodzieży z Milanówka 
będzie bezpłatny za okazaniem 
legitymacji lub karty przedszko-
laka – informują organizatorzy.

Za darmo na łyżwach można 
pojeździć w Piastowie. – Zapra-
szamy serdecznie dzieci, młodzież 
i dorosłych do korzystania z lo-
dowiska miejskiego podczas fe-
rii zimowych. W dniach 15-19 oraz 
22-26 stycznia w godzinach od 
10.00 do 16.00 uczniowie piastow-
skich szkół, za okazaniem legity-
macji szkolnej, poza darmowym 

wejściem na taflę, będą mogli bez-
płatnie wypożyczyć łyżwy – czy-
tamy w zaproszeniu. Lodowiska 
czekają także w Brwinowie, Prusz-
kowie, Grodzisku Mazowiec- 
kim i Michałowicach.

Co jeśli nasze dziecko nie jest 
miłośnikiem jazdy na łyżwach? 
Aktywnie czas spędzić można 
także pływając. W ferie czyn-
ne będą baseny miejskie w Gro-
dzisku i Pruszkowie. Również 
w Grodzisku do skorzystania ze 
swojej oferty zachęca kino w Cen-
trum Kultury. Repertuar dla naj-
młodszych przygotowało też kino 
Baśń w Piastowie.

Ciekawe propozycje spędzenia 
wolnego czasu w ferie mają po-
szczególne szkoły oraz ośrodki 
kultury. Są to m.in. bale karna-
wałowe, zawody sportowe, za-
jęcia artystyczne i wiele innych.  
Szczegóły dostępne są na stro-
nach internetowych poszczegól-
nych placówek. Warto odwiedzić 
też wystawę Lego na PGE Na-
rodowym i skorzystać z moż-
liwości jazdy na nartach na  
Górce Szczęśliwickiej. [Red.] 

Zima w mieście nie musi być nudna
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W Parku Potulickich w Pruszkowie 
uratowano przymarzniętego do tafli 
lodu łabędzia. Ratownicy z Fundacji 
Animal Rescue Poland otrzymali za-
wiadomienie od pruszkowskich straż-
ników miejskich o ptaku uwięzionym 
na środku stawu. Dzięki szybkiej re-
akcji ratowników zwierze udało się 

uwolnić. Do sytuacji doszło 8 stycz-
nia. Ptak nie mógł odfrunąć ponieważ 
przymarzł do lodu na stawie. Na ra-
tunek ruszyła straż miejska, straża-
cy i ratownicy z fundacji pomagającej 
zwierzętom. – Na miejscu razem że 
Służbą Ochrony i Ratownictwa Zwie-
rząt Animal Rescue Polska pracował 

Eko Patrol Straży Miejskiej w Prusz-
kowie oraz Państwowa Straż Pożar-
na – informują ratownicy z Animal 
Rescue Poland. – Zwierzę zostało 
uwolnione i odleciało – dodają. Kie-
dy jesteście świadkami takich sytuacji, 
bez wahania dzwońcie na alarmowy 
nr straży miejskiej – 986. [Red.] 

P R U S Z K Ó W

Łabędź przymarzł  
do lodu

ZAPRASZAJĄ 
NA KONCERT NOWOROCZNY

WSTĘP WOLNY

21.01.2018 Niedziela godzina 19:00 

Kościół pw. świętego Kazimierza 
w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 23

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

PATRONI MEDIALNI:

ORGANIZATOR:
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Reklama

Wielki finał WOŚP już w niedzielę!
 Seweryn Dębiński 

REGION
14 stycznia po raz 26. 
zagra Wielka Orkiestra 
Światecznej Pomocy. 
Celem tegorocznego finału 
akcji jest wyrównanie 
szans w leczeniu 
noworodków. W niesienie 
pomocy zaangażowały 
się sztaby zlokalizowane 
w miejscowościach na 
mapach naszego  
regionu. Sprawdźcie,  
bo będzie się działo!

Grodzisk Mazowiecki
Finał WOŚP odbędzie się 
w Centrum Kultury przy ul. 
Spółdzielczej. W sali widowi-
skowej o godz. 11 rozpoczną 
się pokazy taneczne, później 
koncerty gitarowe i Jaseł-
ka pt. „Król miłości i pokoju”. 
Nie zabraknie też koncertów, 
a wystąpią: Alibi Blues, MetKa, 
Good Old Devil, Merge Conflict 
i Gorgonzola. Między wszyst-
kimi występami prowadzone 
będą licytacje.

W sali lustrzanej odbędzie się 
kurs pierwszej pomocy przy-
gotowany przez OSP w Ksią-
żenicach (godz. 11-12) oraz 
animacje dla dzieci, przepro-
wadzone przez BajOLAndię 
(godz. 12-14). Na placu przed 
Centrum Kultury pojawi się 
stanowisko Boruta MC Poland 
HCH, historyczna grupa re-
konstrukcyjna „Utlagar Hirde” 
i wozy strażackie OSP Gro- 
dzisk Mazowiecki.

Pruszków
Sztaby, jak co roku, znajdu-
ją się aż w pięciu szkołach: 
Podstawowych nr 2, 8 i 10 
(ul. Jasna, Obrońców Pokoju 
i Pływacka), Zespole Szkół nr 
1 (ul. Promyka) oraz Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych (ul. Gomuliń-
skiego). Wielki Finał rozpocz-
nie się o godz. 10 w „dwójce” 
przy ul. Jasnej. Do godz. 10.50 
z dwoma przedstawieniami 
„ Jarzębinka” i „Humory zi-
my” wystąpi Miejskie Przed-
szkole nr 15. Następnie można 
spodziewać się występów 

tanecznych, pokazu karate, 
gry na skrzypcach w wykona-
niu Gai Kubik, pokazu pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
zespołu Super Dwójka i Przyja-
ciele z LO im. T. Zana oraz Or-
kiestry Dętej „Pruszkowianka”.

Nadarzyn
Finał odbędzie się w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury  
przy pl. Poniatowskiego. Start 
o godz. 15, licytacją! Następ-
nie przed publicznością wy-
stąpi orkiestra OSP Nadarzyn, 
później pokaz baletnic, występ 
dzieci z Przedszkola Niepu-
blicznego JUPIK, śpiew w wy-
konaniu Weroniki Karskiej, 
nie zabraknie też pokazów 
grup tanecznych. Licytacje 
będą odbywać się pomiędzy 
wszystkimi atrakcjami. Po-
nadto loteria fantowa, ka-
wa i herbata za symboliczny 
grosz, rejestracja dawców ko-
mórek macierzystych. 

Piastów
Od lat Finały WOŚP organizu-
je tutaj Hufiec ZHP Piastów. 

Dlatego też na ulicach miasta 
z puszkami zobaczycie wła-
śnie harcerzy, choć nie tylko. 
A jakie atrakcje przygoto-
wano? W Miejskim Ośrodku 
Kultury przy ul. Warszaw-
skiej będzie można wymie-
nić książki i zbędne rzeczy, 
pograć w planszówki, zareje-
strować się w bazie dawców 
szpiku czy wybrać dla siebie 
jakiś drobiazg na „pchlim 
targu”. W sali kinowej swoje 
występy przygotowały dzieci. 
Oczywiście będą też licytacje! 
W tym roku po raz pierwszy 
w historii będzie możliwość 
przekazywania pieniędzy 
za pomocą kart płatniczych  
– w MOK-u obecny będzie wo-
lontariusz z terminalem.

Piastowscy strażacy ochot- 
nicy również wyruszą z pusz-
kami. Na placu OSP w Piasto-
wie od 18.30 będziecie mogli 
rozgrzać się i upiec sobie przy 
ognisku kiełbaskę, a o 20 od-
będzie się akcja „Światełko  
do nieba”. 

Więcej informacji znajdzie-
cie na naszym portalu WPR24.pl.

WAB.6740.1583.1.2017                                                        

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) oraz 
art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) w nawiązaniu 
do obwieszczenia z dnia 28.11.2017 r. o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek pana Macieja Białoszewskiego, 
pełnomocnika zarządcy drogi - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 150231W 
ulicy Łagodnej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci nn  
i sn we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
zawiadamiam, że w związku z pismem pełnomocnika wnioskodawcy 
z dnia 28.12.2017 r. został zmieniony powyższy wniosek.
Zmiana dotyczy podziału działki nr ew. 24/2 obręb 70 – pierwotnie 
zakładano podział 24/2 (24/12, 24/13).
Po zmianie wniosku: działka nr ew. 24/2 podzieli się na  działki  
nr ew. 24/14, 24/15.
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery 
działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego 
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

Ogłoszenie
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5 stycznia przed godz. 6.00 na drodze 
wojewódzkiej nr 719 w Kozerkach do-
szło do tragicznego wypadku. Kierow-
ca samochodu ciężarowego potrącił 
rowerzystę. Dokładne okoliczności  
i przyczyny wypadku będą wyjaśnia-
ne przez policję. – Ze wstępnych in-
formacji wynika, że było to najechanie 

na rowerzystę przez kierującego Ive-
co, w wyniku czego 36-letni rowe-
rzysta zginął na miejscu. Kierowca 
samochodu był trzeźwy – mówi asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji  
w Grodzisku Mazowieckim. Policjan-
ci apelują o ostrożność na drogach:  

– W trudniejszych warunkach pogo-
dowych szczególnie ważne jest prze-
strzeganie wszystkich przepisów  
i zasad bezpieczeństwa. Niechronio-
nym uczestnikom ruchu drogowego 
przypominamy o używaniu elementów 
odblaskowych, które pomagają szyb-
ciej dostrzec ich przez kierowców. [SD] 

G R O D Z I S K  M A Z .

Tragedia na drodze  
w Kozerkach

R E G I O N
Od kilku miesięcy 
trwa cisza w sprawie 
jednej z najbardziej 
kontrowersyjnych 
inwestycji w naszym 
regionie, czyli linii 
wysokiego napięcia 
Kozienice-Ołtarzew.  
Jak udało nam się ustalić, 
przedsięwzięcie może 
zostać zrealizowane 
najwcześniej w 2025 r. 

P rzypomnijmy, pod 
koniec 2016 r. po wie-
lomiesięcznych pro-
testach społecznych, 

spółka Polskie Sieci Elektro-
energetyczne rozwiązała umowę 
z wykonawcami przedsięwzię-
cia i zapowiedziała powrót do 
konsultacji i dyskusji o lokaliza-
cji potężnych słupów wysokiego 
napięcia na terenie miejscowo-
ści naszego regionu. Od tamtego 
momentu przygotowania do in-
westycji znacznie zwolniły, jed-
nak jak podkreśla PSE, nie ma 
mowy o rezygnacji z planów 

budowy linii mającej połączyć 
Kozienice z Ołtarzewem.

Co więc obecnie dzieje się 
w tej sprawie? – PSE w dalszym 
ciągu pracują nad analizami wy-
konalności tej inwestycji. Spo-
dziewamy się, że wyniki analiz 
będą znane jeszcze w tym roku. 
Termin ewentualnej budowy tej 
linii jest przesunięty poza ho-
ryzont 2025 roku – mówi nam 
Beata Jarosz, rzecznik praso-
wy spółki.

Na razie nie wiadomo jeszcze 
jak będą wyglądać konsultacje 
społeczne w tej sprawie i kie-
dy zostaną przeprowadzone. In-
westor zapewnia jedynie, że nie 
pominie głosu mieszkańców i sa-
morządów. – Na tym etapie ana-
liz za wcześnie jest rozmawiać 
o szczegółowych etapach pro-
cesu realizacji inwestycji. Mo-
gę zapewnić, że przy wszystkich, 
prowadzonych przez PSE inwe-
stycjach liniowych, uwzględniany 
jest udział samorządów i spo-
łeczności lokalnych, których da-
na inwestycja dotyczy – zaznacza 
Beata Jarosz. [Red.]

Budowa linii 400 kV 
najwcześniej za siedem lat

P R U S Z K Ó W
Przypominamy, że  
w Pruszkowie od kilku lat 
można bezpłatnie czipować 
zwierzęta. Wystarczy  
mieć przy sobie dowód 
osobisty potwierdzający 
meldunek w Pruszkowie.

W ostatnim czasie na 
portalach społecz-
nościowych po-
jawiło się wiele 

informacji o zaginionych lub zna-
lezionych psiakach. Ma to zwią-
zek z przywitaniem nowego roku, 
bowiem właśnie w sylwestrową 
noc przerażone zwierzaki uciekają 
z domów. Jeśli nasz „burek” błąka 
się po najbliższej okolicy, to jest 

szansa, że sąsiedzi skojarzą do ko-
go należy psiak. Ale jeśli zwierzak 
pokona większą odległość, to jego 
poszukiwania mogą trwać długo.

Dlatego ważne jest, by nasz 
psiak miał przy obroży przycze-
pioną adresatkę. Inną opcją jest 
wszczepienie czipa, na którym 

znajdują się informacje o właści-
cielu. Wystarczy, że osoba, która 
znalazła zwierzaka uda się z m do 
weterynarza. Ten przy pomocy 
skanera odczyta dane, a pies wró-
ci do właściciela. 

– Wielu mieszkańców decy-
duje się na czipowanie psa , gdy 
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Czip dla zwierzaka za darmo
sterylizuje lub kastruje swojego 
zwierzaka. Sterylizacja i kastracja 
jest w połowie finansowana przez 
miasto, samo czipowanie jest bez-
płatne – mówi nam Elżbieta Ja-
kubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Akacja bezpłatnego czipo-
wania jest dość popularna, ale nie 
można powiedzieć, że mieszkańcy 
ustawiają się w kolejce – dodaje. 

Bezpłatnie można czipować nie 
tylko psy, ale również koty. Zabie-
gi wykonywane są w przychodni 
VetCare przy Majowej 3 w Prusz-
kowie. Aby bezpłatnie zaczipować 
swojego pupila należy pokazać do-
wód osobisty potwierdzający za-
meldowanie w Pruszkowie. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Na początku ubiegłego roku 
informowaliśmy naszych 
czytelników o planowanej 
przez TBS „Zieleń Miejska” 
budowie bloku przy ul. Armii 
Krajowej 46. Inwestycji nie 
rozpoczęto, pytamy więc czy 
plany pozostają aktualne.

A rmii Krajowej 46 to 
działka położona na-
przeciwko pałacyku 
Porcelitu, która obec-

nie służy jako parking. W lutym 
ubiegłego roku wydawało się, 
że budowa w tym miejscu mo-
że ruszyć jeszcze w IV kwartale 
2017 r. – Jesteśmy na etapie przy-
gotowania koncepcji przez biuro 

projektowe. Założenia są takie, że 
ma ona obejmować parking pod-
ziemny na całej powierzchni dział-
ki o powierzchni 1900 m. kw. To 
plac gdzie obecnie ludzie samo-
wolnie parkują i gdzie stoi bu-
dynek po Pollenie. Zostanie on 
rozebrany. Zabudowa zakłada 
otwartą przestrzeń. Chcemy, 

aby ten nowy budynek nie za-
mykał przejścia między al. Ar-
mii Krajowej i ul. Kościelną. Ma 
być tam także patio, część opar-
ta na filarach, według nowocze-
snych standardów – mówił nam 
wówczas Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS „Zieleń Miejska”. Od 
tamtego czasu na wspomnianym 
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Co z budową na Armii Krajowej?
terenie nie zmieniło się nic. Na-
dal służy on jako parking. Czy 
to znaczy, że TBS porzucił swo-
je plany? – Jesteśmy w trakcie 
uzyskiwania pozwoleń na bu-
dowę. Chcielibyśmy prace roz-
biórkowo-budowlane rozpocząć  
w II kwartale tego roku – zapew-
nia prezes Piotrzkowski.

Budynek będzie miał trzy 
kondygnacje i czwartą, niepeł-
ną. W bloku przewidziano ga-
raż podziemny, lokale usługowe 
i biurowe na parterze. Zacho-
wane zostanie przejście do ulicy 
Kościelnej. – Przewidujemy za-
chowanie na tym terenie otwar-
tości przestrzennej. Nie będzie to 
ścisła zabudowa – zaznacza prezes 
„Zieleni Miejskiej”. [Red.]

Czy rodzice przyczynili się 
do śmierci noworodka?

O T R Ę B U S Y 
Wracamy do 
kontrowersyjnej śmierci 
noworodka, do której 
doszło w noc sylwestrową. 
Rodzice 10-dniowej 
dziewczynki zostali 
przesłuchani w charakterze 
podejrzanych. Usłyszeli  
też zarzut, ale nie  
przyznają się do winy. 

T emat poruszyliśmy  
2 stycznia, po wiado-
mości, którą otrzy-
maliśmy od jednego 

z czytelników. Wówczas wia-
domo było jedynie, że w nocy  
z 31 grudnia na 1 stycznia do-
szło do śmierci małego dziecka, 
co potwierdziła policja. Zo- 
stały też zatrzymane osoby 
w związku z tą sprawą. 

Prokuratura rozpoczęła śledz-
two dzień później, 3 stycznia. – 
Prokurator wszczął śledztwo 
w sprawie narażenia na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utra-
ty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 10-dniowej dziew-
czynki, w dniu 1 stycznia w Otrę- 

busach w gminie Brwinów przez 
osoby, na których ciążył praw-
ny obowiązek opieki, a które 
sprawowały tę opiekę znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości, 
co skutkowało zgonem dziecka 
– wyjaśnia Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono- 
wego w Pruszkowie.

Rodzice zostali przesłucha-
ni w charakterze podejrzanych.  
– Nie przyznali się do winy i zło-
żyli wyjaśnienia w tej sprawie. 
Rodzicom noworodka przed-
stawiono zarzut z art. 160 par. 2 
kodeksu karnego – mówi pro-
kurator Zwoliński. – Zarządzo-
no sekcję zwłok noworodka, ale 
nie ma jeszcze wyników. Dlatego 
też nie wiadomo co się dokładnie 
tam stało, sekcja wykaże co było 
przyczyną zgonu – zaznacza. [SD]

Na zmianę trasy trzeba poczekać
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
czekają na zmianę trasy  
linii ZW, która kursuje  
po północnej części  
miasta. Autobusy na 
 ul. Długą miały wrócić  
na początku tego  
roku. Tak się jednak  
nie stało.

Z astępcza linia autobu-
sowa ZW została uru-
chomiona w związku 
z zamknięciem pod-

miejskiej linii kolejowej. Po-
czątkowo z uwagi na remont 
ul. Warsztatowej kursowała po 
zmienionej trasie, jeżdżąc m.in. 
przez ul. Długą. Po zakończe-
niu remontu autobusy zaczęły, 
zgodnie z pierwotnymi założe-
niami, kursować ul. Warsztato-
wą. To jednak nie spodobało się 
podróżnym i mieszkańcom, któ-
rzy chcą by autobusy wróciły na 
ul. Długą. Zgodnie z zapewnie-
niami pruszkowskich włodarzy 
linia miała wrócić na stara trasę 

na początku roku. – Po Nowym 
Roku autobusy powinny kurso-
wać na starej trasie, zgodnie z ży-
czeniem mieszkańców – mówił 
nam w grudniu wiceprezydent 
Andrzej Kurzela. 

Za nami już połowa stycznia 
i nic nie wskazuje na to by, au-
tobusy niebawem zaczęły kurso-
wać po starej trasie. – Czy macie 
jakieś info czy linia ZW wróci na 

dawną trasę czyli na ul. Długą? 
Pisaliście, że wróci ale póki co nic 
z tego... – napisała do nas Sylwia. 

Sprawdziliśmy zatem co się 
dzieje w tej sprawie. – W grud-
niu wystosowaliśmy pismo do 
Zarządu Transportu Miejskiego 
z zapytaniem o możliwość zmia-
ny trasy kursowania linii ZW. We 
wtorek wysłaliśmy kolejne pismo 
z ponagleniem. Nadal czekamy na 
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odpowiedź w tej sprawie – poin-
formowała nas Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Mamy dużo zgło-
szeń od mieszkańców i jesteśmy 
gotowi ponieść dodatkowe koszty 
wynikające z tych zmian – dodaje.

Zwróciliśmy się również do 
ZTM z pytaniem czy jest szan-
sa na to, by linia ZW ponownie 
kursowała ul. Długą. – Sygnały 
dotyczące potrzeby zmiany tra-
sy linii ZW dotarły do Zarządu 
Transportu Miejskiego. Jeste-
śmy w kontakcie z oboma gmi-
nami, przez które przebiega 
trasa. Przesłaliśmy propozycje 
ewentualnych zmian trasy linii 
ZW do gmin Pruszków i Piastów, 
do dalszych uzgodnień i czeka-
my na stanowisko samorządów. 
Koszty funkcjonowania linii ZW 
ponoszą samorządy i przywró-
cenie trasy początkowej ozna-
czałoby zmiany w tym zakresie, 
dlatego też ZTM ma obowiązek 
uzgodnienia takich zmian z sa-
morządami – poinformował nas 
Łukasz Majchrzyk z ZTM. 
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26. fi nał WOŚP w Brwinowie

J uż od rana będzie możliwość 
przejażdżki z burmistrzem 
Arkadiuszem Kosińskim, który 
siądzie za kierownicą zielone-

go fi acika 126p należącego do gminy 
Brwinów. Między godz. 9.00 a 15.00 
(z przerwą od 13.00 do 13.45) osoby, 
które zasilą puszkę wolontariusza, 
będą mogły się przejechać kulto-
wym maluchem. Początek i koniec 

trasy będzie przy Pomniku Niepodle-
głości na brwinowskim Rynku.

Sztab WOŚP dla wolontariuszy jak 
zwykle mieści się w OKeju (Wilsona 2) 
i czynny jest tego dnia w godzinach 
9-20. Pozostałe wydarzenia związa-
ne z fi nałem odbywać się będą w hali 
sportowej przy ul. Moczydłowskiego 2.
O godz. 16.00 rozpocznie się pokaz 
żonglerski i warsztaty z Mieszkiem 

Włodarczykiem, basketballowym fre-
estylerem, uczestnikiem programu 
„Mam Talent”. Od godz. 17.30 zosta-
nie otwarta ścianka wspinaczkowa dla 
każdego – instruktorzy poprowadzą 
chętnych w wygodnym obuwiu, naj-
lepiej w dopasowanych tenisówkach. 

O godz. 19.00 rozpocznie się licytacja 
przedmiotów przekazanych na WOŚP 
m.in. przez sporowców goszczących 

w Brwinowie – siatkarza Pawła Za-
gumnego oraz tenisistę stołowego 
Leszka Kucharskiego (licytacja od 
50 zł). Biblioteka Publiczna w Brwi-
nowie i Galeria Pomysłów Pasja w Ka-
niach przekazały na licytację obraz pt. 
„Święta Rodzina” namalowany przez 
mieszkańców Kań, Otrębus, Owczar-
ni i Brwinowa, młodych adeptów Pra-
cowni Pasja wraz z rodzicami, grupę 

nieformalną Darcie Pierza oraz pra-
cowników biblioteki, którzy malowali 
go przez trzy tygodnie po kawałecz-
ku. Będą też przedmioty rękodzieła 
(koszyki z papierowikliny, szydeł-
kowe serduszka, obrazy, zestaw ko-
smetyków roślinnych), które powstały 
na warsztatach w OKeju (licytacja od 
30 zł). Na zakończenie o godz. 20.00 
popłynie światełko do nieba. (PR)

W najbliższą niedzielę 
14 stycznia 2018 r. 
odbędzie się 26. � nał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
W Brwinowie 
wydarzenia sportowe 
i licytacja odbywać 
się będą w nowej 
hali sportowej, 
a przejażdżki � acikiem 
– z burmistrzem 
w roli kierowcy 
– wystartują z Rynku.

 
 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
BiuleTyn przygoTowywany i reDagowany przez UrzĄD MieJski w GroDzisku Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego Treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

28 grudnia 2017 roku Financial 
Times opublikował wyniki  świa-
towego rankingu strategii miast 
w zakresie zdolności przycią-
gania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ, ang. FDI). Do-
datkowo wszystkie miasta biorą-
ce udział w rankingach Financial 
Times w okresie od październi-
ka 2016 do października 2017 zo-
stały ocenione pod względem 

efektywności wykorzystania środ-
ków budżetowych przeznaczonych na 
przyciąganie bezpośrednich in-
westycji zagranicznych. 

W gronie dziesięciu najlepiej skla-
syfikowanych pod tym względem 
miast świata, Grodzisk Mazowiecki 
zajął VI miejsce, plasując się tuż za 
Los Angeles. Według dziennika Finan-
cial Times, Grodzisk boksuje w wyż-
szej wadze wśród miejsc wybieranych 

dla nowych inwestycji i udowad-
nia, że wielkość nie ma znaczenia 
jeżeli chodzi o przyciąganie no-
wych nwestorów.

Ranking efektywności wykorzy-
stania środków przeprowadzono 
w oparciu o informacje podane w an-
kiecie Financial Times związanej 
z rankingiem Polskich Miast Przy-
szłości 2017/2018. Konkretnie była 
to ilość pracowników obsługujących 

lokalizację bezpośrednich inwesty-
cji zewnętrznych oraz przybliżony 
budżet promocji Grodziska jako lo-
kalizacji tych inwestycji. Dodatkowo 
wzięto pod uwagę informacje wła-
sne Financial Times za okres od 
października 2016 do października 
2017 pochodzące z fDi Markets, które 
jest internetowym narzędziem śle-
dzącym i gromadzącym informacje 
z rynku inwestycji. 

Grodzisk boksuje w wyższej wadze

Grodzisk Mazowiecki na 
VI miejscu w światowym 
rankingu Financial Times 
oceniającego efektywność 
wykorzystania środków 
budżetowych przeznaczonych 
na przyciąganie 
bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. 
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 12 STYCZNIA 201808

502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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Szukamy urodzonego handlowca, którego głów-
nym zadaniem będzie realizacja marzeń naszych 
Klientów – w praktyce to sprzedaż kredytów, 
kart i ubezpieczeń dla tych, którzy lubią robić 
większe zakupy. 

To możesz mieć:
  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  atrakcyjny system premiowy za osiągane wyniki
  bogaty pakiet benefitów: dofinansowanie do wa-

kacji, dodatkowa kasa na święta, karta sportowa, 
ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna

  pełen pakiet szkoleń przygotowujących Cię do pracy

(praca w Jankach)

Prosimy o wysłanie swojego CV na adres  
oney_rekrutacja@oney.com.pl

 

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Raszyn, dnia 12 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE     
Wójta Gminy Raszyn  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu 
dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej  
– część I, na podstawie uchwały Nr XLVI/425/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 02.01.2018 r. poz. 19), oraz o możliwości zapoznania się  
z jego treścią, a także podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta 

mgr  Michał Kucharski

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Ruścu zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu gminy 
został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie 

działający z upoważnienia Wójta Gminy 
Nadarzyn zawiadamia, 

że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz  
na stronach internetowych urzędu www.nadarzyn.pl  
(BIP) został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem. 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy 
i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni 
księgową: vero-mona@wp.pl 

 ► Detektyw sklepowy na obiekt 
handlowy w Brwinowie. 
Wymagane doświadczenie. 
Stawka 12 zł netto. 
System 8 h. 695-330-619 

 ► Firma produkcyjna 
w Grodzisku Mazowieckim 
zatrudni tokarza oraz 
operatora tokarki CNC. 
Telefon kontaktowy: 
604-052-359 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 
7, wynagrodzenie płatne 
terminowo. Praca jako stała 
lub dodatkowa. Kontakt pan 
Roman 789-127-639 

 ► 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 2 osoby do 
pracy w lokalu 
gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. 
Kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed godzina 
12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow. 122, 
działka 725 - tel.: 518-276-329 

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 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 
1000 m2, 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 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 
603-903-405 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Auto-moto – sprzedam

 ► Fiat Seicento 900 
1999 przebieg 57 000, 
nieuszkodzony, 
akt. bad. tech.
512-380-109 

Sprzedam

 ► Starocia i drobne meble. 
602-104-075 

Usługi

 ► Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Usuwanie 
pni/karp frezarką. 
Tel. 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; agro-bio-
ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Dam pracę

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 

Firma z branży Finansowej 
poszukuje Doradców Klienta, 
stabilny, długoletni czas  
zatrudnienia. 
Tel.: 517-090-224, 
e-mail: rekrutacja.eden@
edenfi nance.pl 

 ► Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach 663-022-397 

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

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

 ► Przyjmę do pracy 
w sklepie spożywczo-
mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną 
kelnerkę do zespołu. Kontakt 
telefoniczny: 513-962-034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

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

 ► Studnie
tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► 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 

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180


