
Najlepsza 
załoga 

PRUSZKÓW

Grupa uczniów zebrana ze 
szkół podległych powiatowi 
pruszkowskiemu weszła na pokład 
Zawiszy Czarnego 19 września. 
Wróciła po pięciu dniach rejsu po 
Bałtyku. –  Takiej grupy jeszcze 
nie miałem. I nie jest to tylko moje 
zdanie, ale całej załogi – mówi 
kapitan Mariusz Chmielewski.  10

Stacja Kontroli Pojazdów

ReklamaPikieta była, temat został
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Sprawa wokół 
Domu Pomocy 
Społecznej w Brwinowie 
zaczyna wymykać 
się spod kontroli. 
Pikieta pod budynkiem 
Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie 
pokazała, jak łatwo 
można wylać dziecko 
z kąpielą. Stawiając 
naprzeciw siebie 
środowisko, 
które potrzebuje 
faktycznej pomocy.

O d blisko trzech lat Ka-
tolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Ar-

chidiecezji Warszawskiej walczy 
o uruchomienie wybudowane-
go za własne środki Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Wio-
sennej w Brwinowie. Do tej pory 
jednak starosta Elżbieta Smoliń-
ska nie znalazła czasu na rozmo-
wę z niedoszłymi mieszkańcami 
tego domu. Dlaczego o nią za-
biegali? Aby przekonać sternik 
powiatu do słusznych intencji 
działania i zachęcić ją do ogło-
szenia konkursu ofert na pro-
wadzenie DPS -u. A tylko to 
gwarantuje potencjalnym pen-
sjonariuszom bezpłatny pobyt, 
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refundowany z budżetu gmin te-
renów, z których pochodzą.

Pikietujący zamiast starosty 
powiatu ujrzeli w środę (15 bm.) 
przy ul. Drzymały podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Brwinowie. Jednostki 
podległej powiatowi pruszkow-
skiemu. „Nasze dzieci”, „Wasze 
dzieci” – dało się słyszeć z tłumu. 

– Polaka przeciw Polakowi, 
matkę przeciwko matce się sta-
wia – grzmiały rodziny członków 
KSNAW. Druga strona, przeko-
nująca iż Elżbieta Smolińska jest 
faktycznym przyjacielem osób 
niepełnosprawnych, nie potrafi ła 
wytłumaczyć na czyje zaprosze-
nie pojawiła się pod starostwem.

 Pikietujący przed starostwem powiatowym

Sprawa Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie nadal nierozwiązana
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Reklama

Budowa CDK nie zahamuje innych, ważnych inwestycji 
PRUSZKÓW
Pierwsze łopaty 
pod Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego zostaną 
wbite „na dniach”. 
Inwestycja wciąż 
jednak budzi 
kontrowersje. 

Budowa CDK w ciągu czterech 
lat pochłonie ponad 70 mln zł. 
I to właśnie aspekt fi nansowy 
jest jednym z punktów zapal-
nych dyskusji.

Mieszkańcy obawiają się, że 
tak kosztowna inwestycja za-
hamuje rozwój Pruszkowa, 

zablokuje inne, ważne inwesty-
cje. Okazuje się, że miasto chce 
na budowę CDK wziąć „nie-
wielki” kredyt. – Padały oba-
wy, że miasto będzie zaciągało 
kredyt na fi nansowanie tej in-
westycji, a przecież jest tyle 
ważniejszych potrzeb, na które 

można byłoby ten kredyt wyko-
rzystać. Miasto Pruszków nie od 
dziś zaciąga kredyty. To najbar-
dziej kreujący instrument fi nan-
sowy, a my ze spłatą kredytów nie 
mamy problemów – podkreślała 
na konferencji Lidia Sadowska-
-Mucha, skarbnik miasta. – Jeśli 

chodzi o tę konkretną inwestycję 
to planujemy sfi nansować to za-
danie w kwocie ponad 59 mln zł 
ze środków własnych, a ponad 13 
mln zł z kredytu. Ten zaciągnie-
my dopiero w 2017 r. – dodała.

Bez odpowiedzi pozostały też 
pytania dotyczące „niezależnych 
ekspertów”, którzy na zlecenie po-
wiatu mają opracować stanowi-
sko w sprawie DPS w Brwinowie. 
Czy zostało wypracowane? Kim 
są eksperci? Czy skorzystali pań-
stwo z pomocy mecenasów Dercza 
i Wolniewicz z programu „Spra-
wa dla reportera”, jak sugerowała 

Hanna Kuran? – to tylko część py-
tań, które padły podczas spotka-
nia z Mariolą Stecko, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. – Nie uzyskaliśmy jesz-
cze odpowiedzi w tej sprawie, a te 
osoby nie zostały zaproszone do 
opiniowania – przyznała dyrektor.

WiĘceJ  4

Ul. Przyszłości
otwarta 

REGION

16 października doszło do ofi cjalnego 
otwarcia ulicy Przyszłości. 
Budowa drogi łączącej Pruszków 
z Brwinowem zakończyła się 
rok przed planowanym terminem. 
Inwestycja warta blisko 
6 mln zł będzie dla kierowców 
dużym udogodnieniem.  6
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PRUSZKÓW
Znamy terminy kolejnych WPR 
Targów Nieruchomości i Wnętrz. 
Wiosenna edycja odbędzie się 28 
i 29 marca 2015 r., natomiast je-
sienna 10 i 11 października 2015 
roku. Sprzedaż powierzchni roz-
pocznie się 3 listopada 2014 r. WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz to 

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

W marcu i październiku kolejne
WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz

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

Piątek, 17 Października 2014
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WYBORY 2014

Reklama w pakiecie WYBORY 2014 W GAZECIE WPR  
dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta.
• Atrakcyjne ceny • Szeroki zasięg • Skuteczna kampania • 200 punktów dystrybucyjnych
Zapytaj także o reklamę internetową, druk ulotek, plakatów, banerów oraz profesjonalne sesje fotograficzne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

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

Gąsin z szansą 
na zielony skwer
PRUSZKÓW
Mieszkańcy 
pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin 
od dawna narzekają 
na brak miejsca 
do spacerów oraz 
placu zabaw dla dzieci. 
Jest szansa, że 
sytuacja się zmieni.

Władze Pruszkowa chcą stwo-
rzyć przy ulicy Wierzbowej nie-
wielki zieleniec. Gotowa jest już 
nawet koncepcja zagospodaro-
wania terenu. Obiekt ma być 
przeznaczony dla wszystkich 
mieszkańców, każdy niezależ-
nie od wieku ma tam znaleźć 
coś dla siebie.

Co więc konkretnie ma się
pojawić na skwerze? Niewiel-
ki plac zabaw dla dzieci składa-
jący się z huśtawek, piaskow-
nicy i karuzeli. Nieco starsze 
maluchy będą mogły pograć 
w piłkarzyki i sprawdzić swoją 
zwinność na ściance wspinacz-
kowej. Dla młodzieży i do-
rosłych zaplanowano siłownię 

Przejście podziemne zamknięte na dłużej
PRUSZKÓW
Nie na miesiąc, 
a przynajmniej… na pół 
roku zamknięte jest 
przejście podziemne 
na stacji kolejowej 
w Pruszkowie. – Doszło 
do złej interpretacji 
komunikatu – wyjaśnia 
Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik PKP PLK.

Przypomnijmy, że od 1 paździer-
nika pasażerowie w Pruszkowie 
nie mogą korzystać z przejścia 
podziemnego. Do dyspozycji 
mają pobliską kładkę, a tunel za-
mknięty został na czas budowy 
całego przejścia łączącego obie 
strony miasta.

I właśnie wspomniany czas mo-
że powodować zdenerwowanie 
u pasażerów. W komunikatach do-
tyczących informacji o zamknię-
ciu przejścia mowa była o terminie 
miesiąca. Teraz okazuje się, że wy-
łączone zostanie z użytku mak-
symalnie do kwietnia przyszłego 
roku. – Doszło do złej interpreta-
cji komunikatu. W ciągu miesią-
ca nie dałoby rady wykonać tych 
prac, które obecnie trwają – mó-
wi Maciej Dutkiewicz.

Skąd więc aż taka rozbieżność 
w terminie? Najprawdopodobniej 
chodzi o to, że robotnicy przebi-
jają się pod torem nr 2 i w ciągu 
najbliższych dni będą łączyć sta-
rą część dworca z nowobudo-
waną. A samo przebicie nie jest 

równoznaczne z otwarciem sta-
rego przejścia na perony. Prze-
ciwnie. – W takiej sytuacji stara 
część przejścia staje się nową – wy-
jaśnia Dudkiewicz. Załatwianie 
więc wszelkich formalności zwią-
zanych z użytkowaniem obiektu 

byłoby nie tylko trudne, ale i cza-
sochłonne. – Na czas całkowitego 
zakończenia budowy przejścia pa-
sażerowie na perony dostaną się 
kładką. Kładką, którą po zakoń-
czeniu inwestycji wyburzymy – 
twierdzi rzecznik PKP PLK.

A jak przebiegają prace na 
pruszkowskim dworcu? Dutkie-
wicz: – Wylewane są płyty oraz 
wykonywane dodatkowe roboty 
związane z konstrukcją, która jest 
bardzo stara. Generalnie jednak 
wszystko realizowane jest zgod-
nie z terminem. Oczywiście robo-
ty zdeterminowane są tym, co się 
dzieje na torach. Staramy się koor-
dynować sytuację, ale zakładamy 
margines ewentualnych przesu-
nięć w czasie.

Niemniej kolejarze spodziewają 
się zakończenia prac przy budowie 
całego przejścia na przełomie lute-
go i marca. Doliczając do tego czas 
związany z odbiorami obiektu, do 
użytku powinien on zostać oddany 
najpóźniej w kwietniu.  (MAP) 
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– Nie prosimy o pieniądze. Koszty 
utrzymania domu będzie ponosić 
stowarzyszenie. Prosimy o trochę 
dobrej woli i ludzkiej wrażliwości. 
Zapraszamy do Brwinowa, aby 
państwo obejrzeli dom i wyrobili 
sobie własne zdanie – apelowali 
rodzice niedoszłych mieszkań-
ców domu przy ulicy Wiosennej. 
Ich prośby nie przyniosły efek-
tu. Nie po raz pierwszy zresztą. 
Przed rokiem również „gościli” 
przed budynkiem starostwa i rów-
nież odprawieni zostali z kwit-
kiem. Wówczas jednak obyło się 
bez „asysty” osób chwalących 
sobie wspieranie działalności 
starosty na rzecz osób niepeł-
nosprawnych.

– Nie możemy potwierdzić 
faktu, że spotykamy się z opo-
rem. Współpraca jest życzliwa 
– przyznała jedna z osób po-
pierających starostę Elżbietę 
Smolińską. Na pytania, skąd 
i dlaczego pojawili się pod bu-
dynkiem przy ulicy Drzymały, 
nie padła jednoznaczna odpo-
wiedź. To co jednak wyraźnie 
rzucało się w oczy, to fakt wy-
raźnego podziału środowiska 
osób niepełnosprawnych. A to 
właśnie bulwersować powin-
no najbardziej. Bo jeśli z tłumu 
osób padają hasła „Wasze dzieci” 

Dokończenie ze str. 1

Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidie-
cezji Warszawskiej.

Starosta nie wyszła. Pikietu-
jącym udało się jednak umówić 
z Elżbietą Smolińską na spotka-
nie. Ma się ono odbyć 27 paź-
dziernika. Czy coś da? Trudno 
liczyć na rozstrzygnięcia, tym 
bardziej, iż zarząd powiatu wy-
dał już stosowne oświadczenie 
w sprawie DPS w Brwinowie. 
„Zarząd Powiatu nie ma delegacji 
do ogłoszenia konkursu ofert na 
prowadzenie kolejnego domu po-
mocy społecznej z uwagi na brak 

– „Nasze dzieci” jest to wyraźny 
sygnał, iż sprawy zaszły za dale-
ko. – Po co ten sprzeciw? Prze-
cież to rodzi niezdrową sytuację 
– podkreślały pikietujące matki. 
– Ale to są nasze dzieci – uspo-
kajały drugie. 

Pójdziemy pod Sejm
– Jeśli dziś starosta nie wyjdzie 
do nas, to tak jak tu stoję z dziec-
kiem na wózku, zarówno ja, jak 
i inne matki pojedziemy pod 
Sejm. Będziemy głodować, aż 
wreszcie ktoś zobaczy nasz pro-
blem – mówiła jedna z członkiń 

zabezpieczonych środków fi nan-
sowych w budżecie Powiatu na 
ten cel” – czytamy w piśmie.

Z uwagi na fakt, że większość 
niedoszłych podopiecznych 
brwinowskiego Domu Pomocy 
Społecznej pochodzi spoza te-
renu powiatu pruszkowskiego, 
starostwo wyszło z inicjatywą 
zawarcia porozumienia z po-
zostałymi powiatami w „zakre-
sie zlecenia przez te powiaty 
realizacji zadania publiczne-
go na prowadzenie przedmio-
towej placówki”. – Ale po co? 
Przecież to jest granie na czas  

Pikieta się odbyła, pytania pozostały
Sprawa Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie nadal nierozwiązana. Spotkanie 27 października

– irytowały się pikietujące mat-
ki. – Potrzebujemy tylko ogło-
szenia konkursu ofert. Pieniądze 
„pójdą” z naszych macierzystych 
gmin – dodawały. 

Temat ekspertów
W identyczny sposób zinterpre-
towano informację o tym, jako-
by „niezależni eksperci” mieli 
opracować na zlecenie powiatu 
stanowisko w sprawie Domu Po-
mocy Społecznej w Brwinowie. 
Zresztą temat ekspertów wywo-
łuje sporo kontrowersji. Tym 
bardziej, iż nikt nie był w stanie 
odpowiedzieć dziennikarzom na 
pytania: kto wchodzi w skład eks-
pertów, jak również dlaczego nie 
zaproszono do współpracy praw-
ników, którzy gościli w trakcie 
telewizyjnego programu „Spra-
wa dla reportera”, gdzie problem 
brwinowskiego domu pomocy 
był poruszany. Chociaż Hanna 
Kuran, członek zarządu powia-
tu, publicznie prosiła o pomoc.

To tylko potęguje i tak napię-
tą atmosferę wokół domu pomo-
cy. Wypracowanie konsensusu 
wydaje się być mało realne, tak 
samo jak to, że „rękawice” rzuco-
ne przez zdesperowanych rodzi-
ców podejmie starosta powiatu. 
A doprowadzenie do zgrzytów 
w samym środowisku osób nie-
pełnosprawnych to najgorsza 
rzecz jaka mogła się stać. 

plenerową, ma się składać 
z pięciu urządzeń. Zabawki 
dla dzieci będą ustawione na 
tzw. bezpiecznej nawierzch-
ni, a przyrządy do ćwiczeń na 
sztucznej trawie. Na terenie 
wykonane zostaną nasadze-
nia drzew i krzewów, powstaną 
wygodne alejki, a całości do-
pełnią ławki i kosze na śmieci.

Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa podkreśla, że bu-
dowa skweru ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku. Zakoń-
czenie prac jest planowane 
na wiosnę 2015 roku. 

Plany stworzenia skweru 
są odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców Gąsina. Dziś 
w dzielnicy nie ma żadne-
go miejsca do wypoczynku 
i rekreacji. Mieszkańcy mu-
szą w tym celu udawać się 
do Parku Mazowsze (w dziel-
nicy Żbików) lub do cen-
trum Pruszkowa.  (AS) 

Budowa skweru 
ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku, 
a fi nał planowany 
jest na wiosnę 2015 r.

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

Reklama

 Przed starostwem pojawiła się też grupa popierająca Elżbietę Smolińską
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PRUSZKÓW
Masz pomysł na wydarzenie w Prusz-
kowie? Przyjdź na organizowane 
przez miasto warsztaty i włącz się do 
planowania oferty kulturalnej. Warsz-
taty są częścią projektu „Od diagno-
zy do strategii – model planowania 
rozwoju usług publicznych”, realizo-
wanego przez dzielnice Warszawy 

i siedem gmin ościennych. Jednym 
z partnerów jest też Pruszków. Istot-
ny element projektu to wzmocnienie 
udziału mieszkańców w planowaniu 
rozwoju. W przypadku prac nad stra-
tegią rozwoju kultury pruszkowski 
magistrat zaplanował dwa spot-
kania: 20 i 27 października. Odbędą 

Dorzuć swój pomysł 
do oferty kulturalnej 

się one w urzędzie miejskim przy 
ul. Kraszewskiego 14/16 w sali 21. 
Warsztaty rozpoczną się o godz. 17 
i potrwają do godz. 20. – Każdy cieka-
wy pomysł będzie brany pod uwagę 
i może mieć wpływ na ofertę kultu-
ralną – mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. (TK)
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MILANÓWEK
Trwa przebudowa ul. Głowackie-
go w Milanówku. Ale to nie jedy-
na inwestycja drogowa, która jest 
bądź będzie realizowana przez ma-
gistrat w tym roku. – Prace polega-
ją na kompleksowej przebudowie 
całej ulicy – mówi o prowadzonych 
przy Głowackiego robotach Patrycja 

Jankowska, rzecznik magistratu. Na 
odcinku od ul. Marszałkowskiej i Sko-
śnej ulica zyska nie tylko nową na-
wierzchnię ale wzdłuż jezdni pojawią 
się chodniki. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to ulica Głowac-
kiego powinna być gotowa na koniec 
listopada. Trwa też przebudowa ulicy 

Głowackiego powinna być 
gotowa na koniec listopada

Szkolnej. – Obejmuje ona poszerze-
nie jezdni, budowę chodników oraz 
zatok parkingowych, a także roboty 
energetyczne i telekomunikacyjne  
– wylicza Jankowska. W tym roku 
milanowski magistrat planuje jesz-
cze wykonać remonty trzech ulic: 
Wylot, Naddawki, Leśny Ślad. (MAP)

Piątek, 17 Października 2014
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PODKOWA LEŚNA
W Podkowie Leśnej 
wybudują kolejny  
dom komunalny.

Obiekt stanie przy ulicy Orlej, 
w sąsiedztwie oddanego do 
użytku trzy lata temu bliźnia-
ka, w którym także znajdują się 
lokale komunalne.

– Mamy zamiar budować dom 
komunalny, który miałby być po-
dobny do tego, jaki znajduje się 
na ulicy Jaskółczej. Jest to jed-
nopiętrowy budynek bliźnia-
czy, w którym po każdej stronie 
są po cztery mieszkania – mówi 
Hanna Stefankiewicz z Refera-
tu Inwestycji Urzędu Miejskie-
go w Podkowie Leśnej. Magistrat 

ogłosił już przetarg na budowę 
obiektu. Kubatura nowego domu 
komunalnego wyniesie prawie  
1000 m sześć., a powierzchnia użyt- 
kowa to ponad 210 mkw. W pięt- 
rowym budynku znajdą się cztery  
mieszkania: od 51 do 54 mkw.  
Na tę inwestycję w podkowiań-
skim budżecie zarezerwowano 
600 tysięcy złotych. Okazuje się 
jednak, że gmina wyda tylko połowę 
z tej kwoty, ponieważ 295 tys. zł 
udało się pozyskać z dotacji.

Zakończenie prac budowla-
nych wyznaczono na koniec paź-
dziernika 2015 roku. To oznacza, 
że pierwsi lokatorzy mogliby się 
wprowadzić do domu komunal-
nego w listopadzie przyszłe- 
go roku.  (AS)

Przy ul. Orlej powstanie komunalny bliźniak
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 Budynek przy ul. Jaskółczej. Przy Orlej stanie podobny

Nazwali ulice i rondo
MILANÓWEK
Wrzosowa, Gołębia, 
Sadowa i rondo im. 
Apoloniusza Csaky'ego, 
pierwszego wójta gminy 
Milanówek – to nowe 
nazwy nadane ulicom  
i rondu podczas ostatniego 
posiedzenia rady.

W przypadku ulicy Sadowej 
w Milanówku sprawa wygląda-
ła wyjątkowo prosto: droga po-
wstała w wyniku podziału pod 
drogę gminną, stanowiącą dojazd 
do 15 działek przeznaczonych 
pod zabudowę. Ich właściciele 
wystąpili z wnioskiem o nada-
nie numerów porządkowych, 
a ponieważ jest to przedłużenie  
ul. Sadowej, radni zdecydowali, 
że kolejny odcinek drogi będzie 
nazywał się tak samo.

Kolejna to ulica boczna od 
Ruczaj. Przy niej także jest 15 
działek, które w przyszłości bę-
dą zabudowane. W tym przy-
padku radni uprzedzili jednak 
właścicieli i postanowili nazwać 
ulicę zanim ktokolwiek wystąpił 
z takim wnioskiem. Ze względu 
na miana pobliskich ulic: Ruczaj 
i Źródlana, nowa zyskała na-
zwę Wrzosowa.

Gołębia to ostatnia z pakietu 
nowo nazwanych ulic w Mila-
nówku. Odchodzi ona od ul. Ka-
zimierzowskiej, a z wnioskiem 
o jej nazwanie oraz z propozy-
cją nazwy wystąpiła właścicielka 
jednej z działek, również prze-
znaczonych pod zabudowę. Rad-
ni przychylili się do jej propozycji 
i przyjęli nazwę Gołębia.
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Podczas tego samego posie-
dzenia milanowskiej rady (9 paź- 
dziernika) nazwę zyskało też wy-
budowane w 2007 roku rondo 
u zbiegu ulic Wojska Polskiego 
i Północnej. Pierwszą propozy-
cją jednego z radnych, Karola 
Wójcika, było nadanie imienia 
Przyjaciół Milanówka. Taką 
też nazwę poparła komisja na-
zewnictwa. W ostatniej chwili 
wnioskodawca zmienił jednak 
zdanie. – Chciałem sięgnąć po 
nazwę, która nie byłaby histo-
ryczna. Ale po przejrzeniu ka-
talogu nazw zmieniłem zdanie. 
Wśród propozycji było bowiem 
imię pierwszego wójta Mila-
nówka Apoloniusza Csaky'ego. 

Oczywiście rondo nie znajduje 
się w centrum miasta, ale w cen-
trum nazw już raczej nie będzie-
my nadawać, i czekając na taką 
okazję być może już nie upa-
miętnimy takiej postaci jak 
wójt. Dlatego proponuję, by to 
rondo nazwać jego imieniem 
– mówił radny Karol Wójcik.

Radni przychylili się do  
tej propozycji.  (TK)

Rondo u zbiegu  
ulic Wojska Polskiego  
i Północnej otrzymało 
imię pierwszego  
wójta Milanówka  
Apoloniusza  
Csaky'ego

Jest również szansa na uzyskanie 
środków unijnych z nowej per-
spektywy. Dziś wiadomo już, że 
pieniądze będą przekazywane na 
projekty, w których wykorzystane 
zostaną odnawialne źródła energii. 
Z uwagi na to, że w Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego montowa-
ne będą ogniwa fotowoltaniczne, 
nie można wykluczyć, że na bu-
dowę uda się uzyskać pieniądze 
z Unii Europejskiej.

Wiele kontrowersji budzi loka-
lizacja CDK. Obiekt ma powstać 
na terenie kompleksu sportowe-
go Znicz, przy ul. Bohaterów War-
szawy. Niektórzy uważają, że nie 
jest to dobre miejsce, bowiem nie 
znajduje się w centrum miasta. Te 
obawy stara się obalić Ewa Sowa, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury „Kamyk”. – Społeczność mu-
si się przyzwyczaić do lokalizacji, 
a oferta musi być zróżnicowana 
i atrakcyjna. Jednym z argumen-
tów, który teraz dominuje to jest 
miejsce. Analizując: gdziekolwiek 
w Pruszkowie, przy tak rozległym 
mieście, usytuowalibyśmy nowy 
ośrodek kultury, to wszystkim bę-
dzie równie daleko. To taki geogra-
ficzny środek miasta – zaznaczyła 
na konferencji. 

Co ważne, oferta MOK-u już 
dziś jest bardzo bogata. W zaję-
ciach Uniwersytetu Dziecięce-
go oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku biorą udział setki zarów-
no małych jak i większych miesz-
kańcow. Kłopot jednak w tym, że 
możliwości lokalowe „Kamyka” są 
mocno okrojone, a to ze względu 
na stan techniczny i wiek budyn-
ku. Dyrektor Sowa nie ukrywała, 
że w zanadrzu ma jeszcze wiele 
pomysłów. Miejscy włodarze na 
konferencji podkreślali natomiast, 
że imprezy organizowane na tere-
nie kompleksu Znicza cieszą się 
dużym powodzeniem.

CDK nie zahamuje innych inwestycji
Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w ciągu czterech lat pochłonie ponad 70 mln zł

Inny aspekt, o który pytają 
mieszkańcy, to oferta kultural- 
na i finansowanie już gotowego  
Centrum Dziedzictwa Kulturo- 

nie tylko instytucje kulturalne 
czy Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowych, ale również punkt 
informacyjny dla centrum reha-
bilitacji. Co istotne, CDK ma być 
otwarte na lokalne inicjatywy. 
Dziś wiele stowarzyszeń spotka-
nia organizuje w kawiarniach, re-
stauracjach. Ma się to zmienić po 
zakończeniu budowy centrum. 
– Są obawy, że powstanie mo-
loch, który nie będzie wypełnio-
ny treścią. Mamy szereg zgłoszeń 
naszej lokalnej społeczności, 
które programowo uzupełniają 
ten obiekt. Jest sugestia, by była 
tam m.in. nowoczesna czytelnia 
multimedialna. Centrum kultu-
ry to nie instytucja tylko miejsce, 
gdzie każdy kto działa społecz-
nie ma prawo działać. To ma być 
swoisty dom, który skupia dzia-
łania mieszkańców i ich inicjaty-
wy – podkreślał na konferencji 

M
at

. P
ra

So
w

e

– Centrum to ma być  
swoisty dom, który  
skupia działania 
mieszkańców i ich  
inicjatywy – podkreślał 
na konferencji Andrzej 
Królikowski,  
wiceprezydent  
Pruszkowa

wego. Okazuje się, że plan jego 
funkcjonowania został opra-
cowany. W CDK działać będą 

 Tak ma wyglądać Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Jak  zatem będzie wyglądało 
finansowanie CDK? Pruszkow-
scy włodarze podkreślają, że za 
utrzymanie obiektu będą odpo-
wiedzialne miejskie instytucje, 
które dziś z miejskiej kasy otrzy-
mują środki na funkcjonowanie. 
MOK otrzymuje dotację w wyso-
kości 1 mln zł, Zespół Tańca Lu-
dowego Pruszkowiacy dostaje 
500 tys. zł, a MZOS – 1,2 mln zł. 

Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa, na konferencji pod-
kreślał: – Realizacja tej inwestycji 
(CDK – przyp. red) nie odbędzie 
się kosztem innych planowanych 
zadań. Szczególnie tych z zakresu 
oświaty. Jesteśmy przygotowani 
od strony możliwości do reali-
zacji zarówno tej inwestycji, jak 
i inwestycji kubaturowych oraz  
infrastrukturalnych.  (AS)

Dokończenie ze str. 1
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Parkrun, bieg dla wszystkich
PRUSZKÓW
Biegi są modne. 
Już 8 listopada 
Parkrun Pruszków.

Czym jest parkrun? – To biegi 
dla wszystkich. Zaawansowa-
ni biegacze wykorzystują par-
krun jako możliwość poprawy 
szybkości i wytrzymałości. Dla 
początkujących to bieg na dy-
stansie, który jest w zasięgu ich 
możliwości. Uczestnicy mogą 
monitorować formę, a wyniki 
uzyskane w ramach każdego 
z biegów dostępne są w ramach 
tworzonego dla każdego uczest-
nika indywidualnego profilu 

– mówi Janusz Wiśniewski, ko-
ordynator Parkrun Pruszków.

W Polsce biegi parkrun odby-
wają się w 14 miastach, Prusz-
ków będzie 15. Nie trzeba 
uiszczać opłaty startowej. Wy-
starczy zarejestrować się na 
stronie parkrun.pl/rejestracja 
(dostępna od 17 października), 
wydrukować na kartce kod bie-
gacza i przynieść go na bieg.

Pierwszy Parkrun Pruszków 
już 8 listopada w Parku Potu-
lickich. Start o godz. 9, dystans  
5 km. Biegi będą organizowane 
w soboty przez cały rok, a objął je 
patronatem prezydent Pruszko-
wa Jan Starzyński.  (AS)

Parkowe alejki do poprawki
PRUSZKÓW
Piasek, żwirek – alejki 
w Parku Kościuszki 
w Pruszkowie 
pozostawiają wiele  
do życzenia. Niebawem 
ich nawierzchnia 
zostanie wymieniona.

Chodzi o alejki w części sportowo-
-rekreacyjnej parku. Mieszkań-
cy narzekają, że ich nawierzchnia  
jest pełna piachu i małych kamycz-
ków. – To jest część parku zrobiona 
dla dzieci, ale bezpieczna dla nich 
już nie jest. Nie dość, że na placu 
zabaw jest pełno dziur to jeszcze 

te chodniki. Dzieciaki biegają, je-
den upadek i kolana pościerane... 
Miało być pięknie, a wyszedł bubel  
– mówi czytelniczka Monika.

Faktycznie, nawierzchnia ale-
jek sprawia problemy od dawna. 
Część sportowo-rekreacyjną par-
ku oddano do użytku na przełomie 
października i listopada 2011 r.  
Zaledwie trzy miesiące później na 
alejkach stworzonych z mieszan-
ki żwiru i żywicy pojawiły się wy-
brzuszenia. Wykonawca w ramach 
gwarancji „połatał” alejki, ale nie 
przyniosło to specjalnego efektu.

Choć nie ma co prawda już pur-
chli i wybrzuszeń, ale na parkowych 

alejkach jest za to masa żwiru 
i piasku. Po opadach deszczu na-
wierzchnia staje się miękka, co 
odczuwają głównie mieszkanki 
Pruszkowa, przechodzące przez 
park w butach na obcasie. Jesie-
nią warto też spoglądać pod nogi, bo 

przez leżące w alejkach liście moż-
na „wpaść w poślizg”. Czy jest szan-
sa, żeby zniszczone alejki w końcu 
zostały porządnie wyremontowa-
ne? – Jest już podpisane zlecenie na 
naprawę. U wykonawcy wielokrot-
nie interweniowaliśmy, informując, 
że jakość tej nawierzchni przy in-
tensywnym użytkowaniu nie trzy- 
ma norm. Wykonawca odpiera 
zarzuty twierdząc, że jego jakość 
była dobra – mówi Andrzej Króli-
kowski, wiceprezydent Pruszko-
wa. – Nawierzchnia będzie nowa, 
również jeśli chodzi o parametry 
– dodaje. Mamy nadzieję, że bę- 
dzie bardziej wytrzymała.  (AS) 
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REGION
Mowa o ratownikach Falck Medycyna, 
którzy jeżdżą na wezwania z dodat-
kowym sprzętem. Niewielkie, elek-
troniczne urządzenia, przyczepiane 
do plecaków, z którymi ratownicy 
pojawiają się w każdym przypadku 
wezwania, to nie „jakieś tam” nowe 
gadżety, tylko superczułe, przenośne 

czujniki tlenku węgla. Dzięki temu  
ratownik od razu ma informację, że 
tu właśnie może tkwić przyczyna  
np. zasłabnięcia. – Zdarzało się, że by-
liśmy wzywani do dzieci z zawrotami 
głowy i nudnościami. Rodzice myśle-
li, że to niestrawność, tymczasem 
okazywało się, że powodem takich 

Ratownicy uzbroili się 
w czujniki dwutlenku węgla

objawów był tlenek węgla, ulatnia-
jący się z nieszczelnych instalacji 
grzewczych – mówi Aleksander  
Hepner, rzecznik Falck Medycyna.  
Firma wyposażyła wszystkich  
ratowników rejonu 06, a więc  
także powiatu pruszkowskiego i gro-
dziskiego w czujniki GasCLip. (TK)
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PIASTÓW
Przed nami specjalne wydanie „Ciast-
ka z bajką”. Uświetni je recitalem 
Majka Jeżowska. Impreza odbędzie 
się 25 października o godz. 15 w sie-
dzibie MOK-u przy ul. Warszawskiej 
24 w Piastowie. Jeżowska zaśpie-
wa swoje przeboje, ale to nie wszyst-
ko. Także dzieci będą miały okazję 

zaprezentować zdolności artystycz-
ne, a dokładniej: aktorskie. Chęt-
ni mogą wysłać mailem (konkurs@
mozesz.org) krótki fi lm z nagraniem 
dziecka prezentującego jeden z utwo-
rów Tuwima lub Brzechwy. Filmy te 
zostaną zamieszczone na profi lu or-
ganizatora imprezy, Stowarzyszenia 

Majka Jeżowska uświetni 
specjalne „Ciastko z bajką”

Możesz. Natomiast młodzi arty-
ści będą poproszeni o wystąpienie 
z przygotowanym wierszem także 
na żywo podczas „Ciastka z bajką”. 
Bilety na imprezę można już kupo-
wać on-line na stronie stowarzysze-
nia, a od 20 października będą też 
dostępne w siedzibie MOK-u. (TK)

Piątek, 17 Października 2014
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Nowe oblicze, czyli muzeum otwiera swoje podwoje
PRUSZKÓW
Wiemy już kiedy 
mieszkańcy poznają 
nowe oblicze Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. Wielkie 
otwarcie, a wraz 
z nim liczne atrakcje, 
zaplanowano na 
25-26 października.

O nowej, korzystającej z zaawan-
sowanej technologii, wystawie 
pisaliśmy już w artykule „Widzieli-
śmy nową ekspozycję w MSHM”. 
Udało się nam wejść wtedy do 
placówki, w której wciąż trwało 

dopracowywanie szczegółów. Było 
to możliwe przy okazji wizyty na-
ukowców, którzy urozmaicili so-
bie odbywającą się w Warszawie 
kilkudniową konferencję zwiedza-
niem okolicznych muzeów i trafi li 
również do Pruszkowa.

Teraz wielkimi krokami zbli-
ża się długo oczekiwane ofi cjalne 
otwarcie wystawy stałej („Przed-
świt – Mazowieckie Centrum 
Metalurgiczne z przełomu er”). 
Zaplanowano je na weekend 25-
26 października. Będzie wtedy 
można bez ograniczeń zwie-
dzać muzeum (w godz. 11–19), 
ale i korzystać z rozmaitych 

przygotowanych specjalnie na 
tę okazję atrakcji. – Zapraszamy 
wszystkich, by wspólnie z nami 
przenieśli się do starożytności 

GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina ogłosiła przetarg 
na budowę oświetlenia 
i przebudowę chodników 
w ul. Okulickiego
w Grodzisku. Pierwsze 
zadanie ma być 
zrealizowane do końca 
marca, drugie 
– do końca czerwca 
przyszłego roku.

W ramach zadania przewidzia-
no też budowę przyłączy ener-
getycznych (zalicznikowych) 
do zasilania odbiorców w uli-
cach Okulickiego i Obrońców 
Pokoju. Te prace mają być wy-
konane w pierwszej kolejno-
ści, z terminem do 15 grudnia.

Oświetlenie jest drugie w ko-
lejce. Wyłoniony w przetargu 
wykonawca będzie musiał po-
zbyć się istniejącej napowietrz-
nej linii na długości ok. 1,5 tys. 
metrów i ułożyć linię kablową 
oraz zamontować 25 słupów 
oświetleniowych. Planowany 

Zrobią oświetlenie 
i chodniki

termin zakończenia tych prac 
to 31 marca przyszłego roku.

Ostatnia w pakiecie jest 
przebudowa chodnika w ulicy 
Okulickiego. Tu znikną stare 
krawężniki oraz nawierzchnie 
chodników i wjazdów, a w ich
miejsce pojawią się nowe. W su-
mie na ponad 3,5 tys. mkw. bę-
dzie położona szara kostka be-
tonowa, zjazdy, również z kost-
ki, to dodatkowe 613 mkw. 
nawierzchni, a 52 mkw. po-
kryją płyty typu fokus, rozpo-
znawalne przez niewidomych. 
Na tę część zadania wykonaw-
ca będzie miał najwięcej czasu. 
Harmonogram przewiduje fi -
nał prac do 30 czerwca 2015 r.

Firmy mogą składać ofer-
ty do 24 października.  (TK) 

Prace będą 
prowadzone na 
ul. Okulickiego

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kierowcy mogą już 
korzystać z ulicy 
Przyszłości. Budowa 
drogi łączącej 
Pruszków z Brwinowem 
zakończyła się rok przed 
planowanym terminem. 
 

Wczwartek (16 paździer-
nika) odbyło się jej uro-
czyste otwarcie. In-

westycję wartą blisko 6 mln zł 
uwieńczyło przecięcie wstęgi. Na 
„małym święcie” starostwa powia-
towego obecni byli starosta Elżbieta 
Smolińska, wicestarosta Agniesz-
ka Kuźmińska, prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński, burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński, 
dyrektor biura wojewody Jagoda 
Miszewska, przedstawiciele stra-
ży pożarnej, policji, pogotowia 
ratunkowego, zaproszeni goście. 

– Ta inwestycja będzie stanowiła 
bardzo duże odciążenie transportu. 

Przyszłości rok przed terminem
przyzwyczają się do tego rozwią-
zania? Czas pokaże. Ulica Przy-
szłości ma być również lekiem na 
bolączki mieszkańców ul. Dział-
kowej, którzy przez lata walczy-
li z ciężarówkami degradującymi 
drogę. Znaczną pomoc przynie-
śli im jednak kolejarze, którzy za-
mknęli przejazd w ciągu tej drogi 
i przenieśli go na Przejazdową.

Budowa tak ważnej drogi od 
podstaw pochłonęła niemałe 
pieniądze. Inwestycja koszto-
wała niespełna 6 mln zł. Jednak 
nie wszystkie pieniądze wyłoży-
ło pruszkowskie starostwo powia-
towe. Część gruntów potrzebnych 
pod budowę drogi powiat nieod-
płatnie uzyskał od gminy Brwi-
nów. Miasto Pruszków wsparło 
inwestycję fi nansowo przekazu-
jąc 1,5 mln zł. Dodatkowo staro-
stwo uzyskało dofi nansowanie na 
budowę ul. Przyszłości z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w kwocie 1,77 mln zł. 
To oznacza, że z „kieszeni” powia-
tu na inwestycję wydano niewiele 
ponad 2,7 mln zł. 

Droga łącząca Pruszków z Brwinowem została ofi cjalnie otwarta. Będzie dużym udogodnieniem 

zaczęli żądać, by ciężki ruch tranzy-
towy został wyprowadzony z tere-
nu zabudowanego. W konsekwencji 
doszło do zawarcia porozumień 
i sfi nalizowania tej drogi – zazna-
czył prezydent Jan Starzyński.

Kierowcy jednak nie czekali na 
uroczyste otwarcie drogi i ul. Przy-
szłości jeździli już od kilku dni, 
nie zważając na to, że „ofi cjalnie” 
była jeszcze zamknięta. 

Czym dla kierowców jest więc 
ulica Przyszłości? Dużym udo-
godnieniem. Nowa droga wraz 
z przeniesionym z ul. Działko-
wej przejazdem kolejowym oraz 
ul. Przejazdową tworzy niejako 
obwodnicę Pruszkowa. To wła-
śnie tędy, w zamyśle twórców, ma-
ją poruszać się tiry i samochody 
ciężarowe, by dotrzeć m.in. do 
autostrady A2. Czy kierowcy 
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SCiężki sprzęt i duże samochody nie 
będą musiały przejeżdżać przez 
Brwinów i Pruszków, tylko będą 
mogły wjechać z 719 na ulicę Przy-
szłości i przeprawiać się na drugą 
stronę torów. Póki co przez tymcza-
sowy przejazd, a liczymy że nieba-
wem będzie to możliwe przez tzw. 
paszkowiankę – powiedziała Elż-
bieta Smolińska, starosta.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski podkreślał: – Jeśli spojrzymy 
na ten układ drogowy Brwinów, 
Pruszków oraz paszkowianka, któ-
ra niebawem się tu pojawi, to ma-
my przykład świetnej spójności 
komunikacyjnej. – Chciałbym po-
dziękować również mieszkańcom, 
a konkretnie stowarzyszeniu miesz-
kańców ulicy Działkowej, bo to oni 

Budowa ulicy 
Przyszłości 
kosztowała 
niespełna 6 mln zł  Ofi cjalne otwarcie ulicy Przyszłości

– zachęca Kamila Brodowska 
z MSHM. – Przygotowaliśmy 
wiele warsztatów, pokazów i spo-
tkań – dodaje.

Sobota (25 października) 
będzie dniem barbarzyńskim. 
Tematy to: sekrety bursztyniar-
stwa, wojownicy Barbaricum, 
pradziejowe tkactwo i warsztat 
kowala. Niedziela z kolei będzie 
poświęcona Imperium Rzym-
skiemu, a przygotowane na ten 
dzień tematy to: rzymska kuch-
nia, perfumeria, świat rozrywek, 
szewski zakątek oraz gladiato-
rzy i legioniści. 

– Specjalnym wydarzeniem 
niedzieli będzie wykład dr. hab. 
Dariusza Słapka, który o godz. 
15 opowie o świecie gladiatorów 
– mówi Kamila Brodowska.  (TK) 
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Droga łącząca Pruszków z Brwinowem została ofi cjalnie otwarta. Będzie dużym udogodnieniem 
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PIASTÓW
Mieszkanki Piastowa między 50 
a 69 rokiem życia będą mogły sko-
rzystać z badań przeprowadzanych 
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Mammobus stanie 23 października 
przy Miejskim Ośrodku Kultury (ul. 
Warszawska 24). Programem objęto 

kobiety w wieku 50-69 lat, ponie-
waż to właśnie one są szczególnie 
narażone na zachorowanie na raka 
piersi. Na badanie nie trzeba mieć 
skierowania ani gotówki: jest ono 
bezpłatne, refundowane przez NFZ. 
Aby nie trzeba było stać w kolejce 
przy mammobusie, panie mogą się 

Panie mogą skorzystać 
z badań mammografi cznych

wcześniej rejestrować pod 
nr tel. 58 66 62 444. Call Center 
czynne jest siedem dni w tygodniu 
– od poniedziałku do piątku w godz. 
8–20, w sobotę i niedzielę w godz. 
9-18. Informacje o badaniach dostęp-
ne są też na www.mammo.pl (gdzie 
można się rejestrować on-line). (TK)

Reklama

Nowy wóz 
w remizie
BRWINÓW
Strażaccy ochotnicy 
z Brwinowa mają już nowy 
ciężki wóz ratowniczo-
-gaśniczy. Wyczekiwany 
pojazd do remizy dotarł 
11 października.

Wart prawie 860 tys. zł ciężki 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy pomoże członkom Ochotni-
czej Straży Pożarnej w akcjach 
prowadzonych nie tylko w Brwi-
nowie, ale na terenie całego po-
wiatu pruszkowskiego. Wóz 
marki Scania jest wyposażony 
w napęd 4x4, zbiorniki na wo-
dę i środek pianotwórczy, maszt 
oświetleniowy. Dodatkowe ele-
menty stanowią m.in. pompa 
beczkowa, prądownica wodna, 
młot, nożyce do prętów, siekiera, 
drabiny. – Warto wspomnieć, że 
samochód dojechał do nas po-
nad 1,5 miesiąca przed termi-
nem określonym w umowie, 
a łączna kwota trzech różnych 
dofi nansowań zewnętrznych 
wynosi 450 tys. zł– podkreśla 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. Nowy wóz ratow-
niczo-gaśniczy zastąpi pojazd, 
który od lat służy brwinowskim 
strażakom. Chodzi o wysłużo-
nego, ale i bardzo zasłużonego 
Jelcza 315. W najbliższych la-
tach gmina Brwinów chce wes-
przeć też inne jednostki. Do 
2017 roku Brwinów zamierza 
kupić nowy wóz strażacki do 
remizy OSP w Żółwinie, zaś 
do 2020 r. planuje to zrobić 
dla OSP w Biskupicach.  (AS) 

Zagłosuj, to będziesz
w grze „Mazowszanie.ue” 
REGION
Brwinów na drugim, 
a Owczarnia na trzecim 
miejscu – tak jeszcze 
16 października 
plasowały się 
miejscowości z naszego 
regionu w wyścigu 
do gry planszowej 
„Mazowszanie.
ue”. Głosowanie na 
miejscowości, które 
ujęte zostaną w grze 
potrwa do 13 listopada.

24 miasta, miasteczka lub 
wsie mogą niebawem znaleźć 
się na grze planszowej o Ma-
zowszu. O tym jakie to będą 
miejsca, zadecydują miesz-
kańcy Mazowsza.

– Właśnie rusza głosowanie. 
Gra będzie bawić i uczyć. To 
znakomita zabawa, która jed-
nocześnie przekaże graczom 
mnóstwo ciekawostek na te-
mat naszego regionu – prze-
konuje Biuro Prasowe Agencji 
Rozwoju Mazowsza.

odwzorowanie mapy woje-
wództwa mazowieckiego, a na 
planszy umieszczone zosta-
ną np. parki narodowe i kra-
jobrazowe, drogi czy symbole 
charakteryzujące dany region. 
Gra będzie polegała na budo-
waniu szlaków na Mazowszu, 
ale oprócz tego będzie dosko-
nałą okazją do zdobycia wie-
dzy o regionie i jego zabytkach 
czy atrakcjach – wyjaśniają. 

– To zabawa i edukacja 
w jednym. Mnóstwo ciekawo-
stek na temat Mazowsza plus 
rzetelna, ale lekko podana wie-
dza. Dobry sposób na trening 
spostrzegawczości i logiczne-
go myślenia – ocenia marsza-
łek Adam Struzik.

Głosowanie na miejscowo-
ści, które mogą zostać ujęte na 
mapie ruszyło. Wysoko, bo na 
drugim miejscu plasuje się 
Brwinów. Trzecia jest Owczar-
nia. – Jeszcze dzień wcześniej 
byliśmy daleko, ale teraz jeste-
śmy „w czubie”. I wierzę, że tak 
zostanie dzięki świetnie zor-
ganizowanej społeczności 
lokalnej – mówi Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 
Czy Brwinów, bądź inna miej-
scowość z terenu gminy trium-
fuje? – Naszą siłą są prężnie 
działające organizacje poza 
rządowe – dodaje burmistrz.

A jak przedstawia się głoso-
wanie? Do wczoraj liderowały 
Ząbki (1566). Drugie miejsce 
zajmował Brwinów (822), 
a trzecie Owczarnia (657). 
Ze 178 głosami na koncie Gro-
dzisk Mazowiecki był ósmy, 
natomiast dziesiątą pozycję 
zajmował Milanówek (152).

Głosować na swoją miej-
scowość może każdy, kto za-
rejestruje się na portalu www.
mazowszanie.eu. W konkur-
sie można brać udział raz 
dziennie, a każdy kto zagło-
suje będzie miał szansę wy-
grać nagrody, w tym samą grę 
„Mazowszanie”.

Gra planszowa o Mazow-
szu jest związana z projek-
tem Rozwój e-usług i ich 
dostęp dla obywateli w ra-
mach Mazowieckiej Sieci Spo-
łeczeństwa Informacyjnego 
„M@zowszanie” współfi nan-
sowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej, budżetu państwa 
oraz samorządu.  (MAP) 
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Gra będzie elementem pro-
mującym jeden z największych 
projektów informatycznych 
województwa, przyspiesza-
jący rozwój e-usług na tere-
nie całego regionu. Jednak 
przede wszystkim będzie pro-
mować samo Mazowsze i wie-
dzę o nim. Pokaże bogactwo 
regionu, przybliży wiedzę o je-
go historii, zabytkach, ale i o 
najnowszych wydarzeniach. 
Promować będzie także miej-
scowości, które się znajdą na 
głównej planszy.

– Planszówka zawierać bę-
dzie karty z pytaniami o re-
gion i o daną miejscowość 
– zdradzają organizatorzy 
akcji. – Głównym elemen-
tem planszy będzie grafi czne 

W konkursie można 
brać udział raz 
dziennie, a każdy 
kto zagłosuje będzie 
miał szansę wygrać 
nagrody, w tym samą 
grę „Mazowszanie” 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Pasażerowie Kolei 
Mazowieckich znów 
mają powody do 
niezadowolenia. 
Od poniedziałku 
wchodzi w życie nowy 
rozkład przewoźnika. 
Ilość kursów została 
mocno okrojona. 
 

O d 20 października po-
nownie zmieniają się 
rozkłady jazdy na ko-

lei. PKP Polskie Linie Kolejo-
we ruszają z kolejnym etapem 
prac na linii Grodzisk – Prusz-
ków i standardowo już mocno da 
się to we znaki podróżnym. Ilość 
kursów Kolei Mazowieckich do 
i z Grodziska drastycznie spadnie. 
I to do tego stopnia, że na odcin-
ku Pruszków – Grodzisk Mazo-
wiecki zostanie uruchomiona 
zastępcza komunikacja autobu-
sowa. Przedstawiciele przewoź-
nika przypominają, by podróżni 
zapoznali się z nowym rozkładem 
i organizacją ruchu. 

Z ulgą mogą natomiast ode-
tchnąć podróżni z Pruszkowa. 
– PKP PLK będzie prowadzić 

Ilość kursów składów KM spadnie
Od 20 października wchodzi w życie nowy rozkład Kolei Mazowieckich

roboty na odcinku Grodzisk – 
Pruszków. Na kursy Szybkiej Ko-
lei Miejskiej te utrudnienia nie 
będą miały większego wpływu 
– twierdzi Igor Krajnow, rzecz-
nik prasowy Zarządu Transpor-
tu Miejskiego. 

Co ważne, od 20 października 
mieszkańcy Pruszkowa będą mogli 
korzystać z jeszcze jednego alterna-
tywnego połączenia. Chodzi o linię 
ZS1, która będzie jeździła ze zwięk-
szoną częstotliwością. – Autobusy 
w szczycie będą kursowały co 15 
minut. Będą także jeździły przez 
cały dzień oraz w dni wolne od 
pracy. A linia będzie obsługiwana 

bywać się będą co 30, a w week-
endy co 40 minut. 

Okazuje się, że roboty pro-
wadzone przez PKP PLK po-
krzyżowały plany remontowe 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej, 
która w ubiegłym tygodniu miała 
rozpocząć remont torowiska. Pra-
ce zostały odwołane, co z entu-
zjazmem przyjęli podróżni. WKD 
jest bowiem dla nich doskonałą 
alternatywą, chętnie wykorzysty-
waną w czasie największych ko-
lejowych utrudnień. 

Na szczęście dla pasażerów, 
doszło do porozumienia w spra-
wie honorowania biletów. I tak 
w pociągach KM, SKM i WKD 
uznawane są wszystkie bilety po-
szczególnych przewoźników (z za-
chowaniem tras i stref biletowych), 
podobnie w autobusach komuni-
kacji zastępczej ZS1 oraz na wy-
branych liniach w Warszawie. 
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Reklama

wyłącznie przez autobusy prze-
gubowe, a nie krótkie. PKP PLK 
oraz Koleje Mazowieckie współ-
fi nansują to połączenie – zazna-
cza Krajnow. Warto zaznaczyć, 
że poza szczytem kursy ZS1 od-

Na szczęście dla 
pasażerów, doszło 
do porozumienia 
w sprawie honorowania 
biletów
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Pruszków za-
prasza na pokaz w ramach Prusz-
kowskiego Klubu Filmowego. Nie 
lada gratka czeka na miłośników ki-
na autorstwa Wojciecha Smarzow-
skiego. Pokazany zostanie bowiem 
dramat „Pod Mocnym Aniołem”. 
To historia pisarza Jerzego (Robert 

Więckiewicz) zmagającego się z al-
koholizmem. Jerzy poznaje młodą 
dziewczynę, w której się zakochuje. 
Dla niego to impuls, by zacząć wal-
czyć z nałogiem. Szybko jednak prze-
grywa i trafi a na odwyk. Pokaz fi lmu 
zaplanowano na 25 października (so-
bota). Po projekcji widzowie będą 

„Pod Mocnym Aniołem” w ramach 
Pruszkowskiego Klubu Filmowego

mogli porozmawiać z gościem spe-
cjalnym – Bogdanem Urbanem, te-
rapeutą i prezesem Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenc-
kich „Socjus”. Start seansu fi lmowe-
go godz. 18, Miejsce: Miejski Ośrodek 
Kultury „Kamyk”, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny. (AS)

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
Reklama

Reklama

MILANÓWEK
Mieszkasz w zabytkowym 
budynku? Odwiedzi 
cię urzędnik z aparatem 
fotografi cznym. 
Milanówek rozpoczyna 
aktualizację kart 
adresowych Gminnej 
Ewidencji Zabytków.

W Milanówku roi się od zabyt-
kowych obiektów. Jest ich kilka-
set a większość z nich znajduje 
się na posesjach prywatnych. Są 
to głównie wille i domy letnisko-
we z przełomu XIX i XX wieku 
(w wielu przypadkach ich archi-
tektami byli znani przedwojenni 
projektanci). Jeszcze w paź-
dzierniku gminni urzędnicy 

zaczną aktualizację ich doku-
mentacji fotografi cznej. Dlacze-
go? Z obowiązku, jaki nakłada 
na nich ustawa o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 
Zgodnie z jej wytycznymi gmi-
na musi prawidłowo rozpoznać 

w ściśle określony sposób, a ten 
narzuca obowiązek okresowe-
go wykonywania zdjęć. Muszą 
one być aktualne i dobrej jako-
ści, a żeby sprostać takim wy-
mogom, urzędnik często musi 
przekroczyć „próg” posesji, by 
znaleźć najwłaściwsze, oddające 
walory obiektu, ujęcie. To wła-
śnie dlatego burmistrz informuje 
o takiej potrzebie mieszkańców 
i prosi o umożliwienie wejścia na 
teren prywatny, zaznaczając jed-
nocześnie, że pracownicy doło-
żą starań, by ich obecność była 
jak najmniej kłopotliwa. – Oczy-
wiście w żadnym wypadku nie 
można traktować tego jak jakąś 
formę kontroli. Liczymy po pro-
stu na dobrą wolę mieszkańców, 

którzy mają prawo nie wpuścić 
nikogo na swoją działkę –  mó-
wi Patrycja Jankowska, rzecznik 
prasowy urzędu miasta.

A skąd wiedzieć, że to na pew-
no pracownik urzędu? – Spo-
tkania będą indywidualnie uma-
wiane. Poza tym nasi pracowni-

Udokumentują (fotografi cznie) wszystkie zabytki
cy będą mieli stosowne legity-
macje i upoważnienia – odpo-
wiada Jankowska.

Oczywiście w każdym przypad-
ku, o ile właściciel wyrazi zgodę 
na zrobienie zdjęć z jego posesji, 
będzie musiał być przy tym obec-
ny. Jeśli takiej zgody nie będzie, 

urzędnicy wykonają zdjęcia z uli-
cy. Aby móc dostosować się do pla-
nu dnia mieszkańców, ewidencja 
będzie prowadzona przez siedem 
dni w tygodniu.

Sporządzanie dokumentacji 
fotografi cznej potrwa do grudnia 
tego roku.  (TK)

Większość zabytków 
znajduje się na 
posesjach prywatnych

i zewidencjonować obiekty za-
bytkowe położone na jej terenie.

To nie wszystko. Ewidencja 
musi być bowiem prowadzona 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Miasto ma wypłacić blisko 
20 tys. zł odszkodowania 
byłemu pracownikowi 
magistratu, który został 
zwolniony niezgodnie 
z przepisami, o czym 
orzekł Sąd Pracy. Kłopot 
w tym, że rada miasta 
nie wyraziła zgody na 
przekazanie pieniędzy, 
które miałyby pójść 
na zapłatę.

M ało tego. W trakcie ostat-
niej sesji, radny Jacek 
Zaleśny w swoim sta-

nowisku jasno dał do zrozumienia, 
że to burmistrz Piastowa powinien 
z własnej kieszeni ponieść koszty 
orzeczone przez sąd. „Nie ma wąt-
pliwości, że bezprawnego działania 
dopuścił się konkretny człowiek” 

Skąd miasto weźmie środki na odszkodowanie?
– napisał Zaleśny. W głosowaniu: 9 
za, 9 przeciw stanowisko „przepa-
dło”. – Ważne jest, kto opuścił gło-
sowanie. Nagle frekwencja spadła 
– podkreśla radny. I jak przyznaje, 
do sprawy nie zamierza już wracać.

A temat zwolnienia Jana No-
wackiego, bo o nim mowa, odbił 
się szerokim echem. W trakcie 
sesji radni zajmowali się po-
prawką do budżetu mającą na 
celu przekazanie 20 tys. zł, któ-
re miałyby zostać przeznaczone 
m.in. na wypłacenie odszkodo-
wania. – Co rada ma do spraw 
kadrowych urzędu? – pyta do-
sadnie Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – To przecież nie jest 
problem radnych. Nie dyskutuje 
się z wyrokiem sądu. Oczywiście 
miałem swoje zastrzeżenia, stąd 
odwołania. Ale skoro sąd uznał 
inaczej, to należy przyjąć to za 
wykonalne – dodaje burmistrz. 

Podkreśla przy tym, że decy-
zję radnych najprawdopodobniej 

zaskarży do wojewody. Kubic-
ki: – Jak można uchwalać coś, 
co jest sprzeczne z prawem. Po-
rozmawiam jeszcze na ten temat 

Były pracownik magistratu, który został zwolniony niezgodnie z przepisami, ma dostać blisko 20 tys. zł odszkodowania

stała się zadość – mówi Jan 
Nowacki, nawiązujący tym sa-
mym do wyroku sądu oraz od-
wołań ze strony piastowskiego 
magistratu. – Ale mi nie cho-
dzi o pieniądze. Bardziej boli 
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W trakcie sesji 
radni zajmowali się 
poprawką do budżetu 
mającą na celu 
przekazanie 
20 tys. zł, które 
miałyby zostać 
przeznaczone 
m.in. na wypłacenie 
odszkodowania

mnie to, że mając treść wyro-
ku, burmistrz twierdził ciągle, 
że chciałem go „wycackać”. Na 
pieniądze czekam już 2,5 roku, 
więc kolejne miesiące również 
poczekam – dodaje.

 Burmistrz Marek Kubicki

Skąd więc miasto weźmie środ-
ki na wypłatę odszkodowania? 
– O to należy zapytać radnych, 
skoro teraz nie zgodzili się na 
przesunięcie środków – puen-
tuje burmistrz Piastowa. 

Były pracownik magistratu, który został zwolniony niezgodnie z przepisami, ma dostać blisko 20 tys. zł odszkodowania

z mecenasem. Odszkodowanie 
powinna płacić instytucja, a nie 
jej szef. Co na to sam zaintere-
sowany? – Sprawiedliwości 
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PRUSZKÓW
Piłkarze Znicza Pruszków zagrają 
w gronie ośmiu najlepszych zespo-
łów w kraju rywalizujących 
o Puchar Polski! 15 października 
pokonali na własnym stadionie
 I-ligowe Zagłębie Lubin 2:1 (1:0). 
Na uwagę zasługuje nie tylko gra 
gospodarzy, ale też ich charakter. 

Kiedy w 61 min. „Miedziowi” wyrów-
nali po golu z rzutu karnego, miej-
scowi nie tylko się nie załamali, ale 
szybko wyszli na kolejne prowadze-
nie. Decydującą o awansie bram-
kę strzelił Maciej Górski. Wcześniej 
do siatki wicelidera I ligi trafi ł Ka-
rol Grudniewski. Znicz Pruszków 

Historyczny awans,
Znicz eliminuje Zagłębie

– Zagłębie Lubin 2:1 (1:0). Bramki: 
Grudniewski (20), Górski (68) – Gul-
dan (61 – z karnego). Znicz: Bigajski 
– Kucharski, Jędrych, Biedrzycki, 
Pielak, Rackiewicz, Niewulis, 
Januszewski (59’ Tomczyk), Na-
wrocki (80’ Glanowski), Grudniewski 
(64’ Banaszewski), Górski. (MAP)

Huragan na dzień dobry
PRUSZKÓW
Już w najbliższą 
sobotę pierwszy mecz 
po rocznej przerwie 
rozegrają koszykarki 
Lidera Pruszków. 
Ich rywalem będzie 
Huragan Wołomin.

W tym sezonie rozgrywki II 
ligi podzielono na dwie grupy. 
Pruszkowianki znalazły się 
w grupie B, a za rywalki będą 
miały SKS 12 Warszawa, Po-
lonię II Warszawa, KKK PW 
Warszawa, MKK II Siedlce, 
SMS PZKosz Łomianki i Hu-
ragan Wołomin.

I to właśnie Huragan będzie 
pierwszym rywalem Lidera. 
Mecz inaugurujący sezon ro-
zegrany zostanie w Pruszkowie, 
18 października. Pierwszy etap 
rozgrywek „liderki” zakończą 
10 stycznia 2015 roku wyjazdo-
wym meczem z zespołem Poli-
techniki Warszawskiej.

Do drugiego etapu rozgrywek 
– mecze od 25 stycznia – awan-
sują po trzy zespoły z obu grup. 
Na tym etapie zmagań powalczą 
ze sobą o awans do decydujących 

rozgrywek na szczeblu cen-
tralnym. Warto podkreślić, że 
uwzględnione zostaną wyniki 
z pierwszej części sezonu.

Dodać należy, że grupę A II 
ligi tworzą zespoły Żyrardo-
wianki Żyrardów, Alles Głow-
no, UKS Basket Aleksandrów 
Łódzki, XX LO MS Bydgoszcz, 
MUKS Bydgoszcz oraz AZS 
UMK Toruń.

Terminarz spotkań 
Lidera Pruszków:
Lider Pruszków – Huragan Wo-
łomin (18 października); SKS 
12 Warszawa – Lider (25 paź-
dziernika); Lider Pruszków – 
MKK Siedlce (8 listopada); 
SMS PZKosz Łomianki – Lider 
Pruszków (12 listopada); Polo-
nia Warszawa – Lider (15 lis-
topada); Lider Pruszków – KKK 
Politechnika Warszawska  (22 lis-
topada), Huragan – Lider (29 lis-
topada), Lider – SKS 12 War-
szawa (6 grudnia); MKK Siedlce 
– Lider (13 grudnia); Lider – SMS 
Łomianki (17 grudnia); Lider 
– Polonia (20 grudnia); Poli-
technika Warszawska – Lider 
(10 stycznia).  (MAP) 
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Pamiętaj, dzik nie jest do głaskania...
PODKOWA LEŚNA
Podkowiańscy urzędnicy 
ostrzegają: jak co 
roku, jesienią podczas 
spacerów mieszkańcy 
mogą natknąć się na stada 
dzików. Jednocześnie 
przypominają jak 
należy się w takiej 
sytuacji zachować.

Jesienią dziki w poszukiwaniu po-
żywienia coraz częściej opuszczają 
lasy i nie tylko zbliżają się do mia-
sta, ale zdarza im się zapuszczać 
miejskimi ulicami między zabu-
dowania. Zwłaszcza jeśli mają pro-
blemy ze znalezieniem pożywienia, 
a niewłaściwie i długo przecho-
wywane przez ludzi odpadki za-
pewniają łatwy do zdobycia kąsek.

W ciągu ostatnich tygodni 
mieszkańcy Podkowy nie zgła-
szali przypadków pojawiania się 

dzików. Jednak urzędnicy, na-
uczeni wieloletnim doświad-
czeniem, już teraz ostrzegają, że 
w każdej chwili zwierzęta te mo-
gą zacząć się pojawiać, zwłaszcza 
po zmroku, dalej od zabudowań 
i w zaroślach.

Jak dotąd nie ma pomysłu, 
jak sobie z tymi wizytami pora-
dzić. Co prawda można byłoby 
kilkanaście sztuk odłowić i wy-
wieźć, ale nie dość, że wiąże się 

to z dużymi kosztami, to nie gwa-
rantuje poprawy.

Pamiętając jednak, że spotkanie 
z dzikiem nie należy do bezpiecz-
nych, podkowiańscy urzędni-
cy sporządzili katalog zasad, 
których należy w takiej sytuacji 
przestrzegać. Przede wszystkim 
nie należy wykonywać żadnych 
gwałtownych ruchów, tylko stać 
w bezruchu lub powoli się oddalić. 
Najgorszą reakcją jest ucieczka, bo 

może sprowokować dzika do ata-
ku. Szczególnie trzeba mieć się na 
baczności przy spotkaniu lochy 
z młodymi. Oczywiście odpada do-
tykanie, głaskanie czy drażnienie 
dzików, nawet jeśli wydają się spo-
kojne. Natomiast aby zminimali-
zować ryzyko spotkania, należy 
unikać wszelkiego rodzaju skró-
tów z dala od zabudowań.

W żadnym wypadku nie wol-
no dzików dokarmiać. Warto też 
pamiętać, że poszukują one poży-
wienia w pojemnikach na śmieci. 
Dlatego też odpady komunalne 
powinny być wystawiane zgodnie 
z harmonogramem odbioru. Po-
nadto wszystkie nielegalne wysy-
piska oraz przypadki podrzucania 
śmieci do miejskich koszy należy 
zgłaszać do wydziału gospodar-
ki miejskiej w Podkowie Leśnej 
pod nr tel. (22) 759 21 21 i (22) 
759 21 25.  (TK) 
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PRUSZKÓW
Regularne wachty, 
obieranie ziemniaków, 
mycie pokładu czy 
choroba morska 
– nic nie zniechęciło 
pruszkowskiej grupy 
uczniów, która odbyła 
kilkudniowy rejs 
Zawiszą Czarnym. 
– To świetna przygoda, 
którą chętnie
 byśmy powtórzyli
 – podsumowują świeże 
„wilki morskie”.
 

G rupa zebrana była ze 
wszystkich szkół podle-
głych powiatowi prusz-

kowskiemu. W sumie 30 osób. 
Po kilka z każdej placówki. We-
szli na pokład Zawiszy Czarnego 
19 września (o przygotowaniach 
do wyprawy pisaliśmy już w ar-
tykule „Pruszkowska młodzież 
wyrusza w morze”). I wrócili po 
pięciu dniach rejsu po Bałtyku. 
Z przerwą w Visbie na Gotlandii. 
Niby niewiele. Atrakcji wystar-
czyło jednak, by młodych ludzi 
z rozsypanych po mieście róż-
nych światów przeobrazić i sca-
lić w jedno. Od razu zauważyła 
to podczas środowego spotkania 
(15 października) starosta Elż-
bieta Smolińska. – Dzisiaj jeste-
ście zupełnie inną grupą, niż ta 
którą widziałam przed wypra-
wą. Widać, że macie za sobą coś 
wspaniale przeżytego. Rzuca się 
w oczy pewność siebie i zadowo-
lenie. Zapewne mieliście więc 
okazję do pokonywania prze-
szkód i umocnienia osobowości. 
Wyraźnie jesteście też zintegro-
wani – mówiła.

Najlepsza załoga na Zawiszy Czarnym
Grupa uczniów z pruszkowskich szkół wróciła po pięciu dniach rejsu po Bałtyku

ry godziny wchodzi kolejna 
wachta. Coś takiego jak osiem 
godzin snu nie istnieje. Śpi się 
kiedy jest wolna chwila i gdzie 
popadnie – opowiadają.

A największe przeżycie pod-
czas wyprawy? – Sztorm – rzu-
cają chórem. I dodają: – Nie 
sądziliśmy, że przeżyjemy coś 
takiego. Wyobrażaliśmy sobie, 
że będzie to spokojna wyciecz-
ka w tę i z powrotem. No, i bu-
rza. Z tym też niektórzy słabo 
sobie radzili.

Kapitan wyprawy uznał jed-
nak, że test zaliczyli. – Znieśli 
to z godnością i z uśmiechami 
na twarzy – zapewnia kapitan 
Mariusz Chmielewski.

W to pierwsze wierzymy bez 
zastrzeżeń. Tym bardziej, że 

chyba nic pruszkowskich „wil-
ków morskich” zrazić nie może, 
skoro na pytanie czy mają dość, 
zgodnie odpowiadają gromkim 
„NIE”. – Jeśli tylko będzie oka-
zja, chętnie weźmiemy udział 
w kolejnej wyprawie. Najlepiej 
dłuższej – mówią.

O tym, że nasi uczniowie szyb-
ko i doskonale weszli w rolę, mó-
wi również kapitan. – Tydzień 
później byłem z młodzieżą 
z Oleśnicy. Zupełnie inna bajka. 
Wiem, co mówię, bo mam wielo-
letnie doświadczenie, a takiej gru-
py jeszcze nie miałem. Nie wiem 
jak ich chwalić. I nie jest to tyl-
ko moje zdanie, ale całej załogi, 
która początkowo zareagowała: 
„Ojej, Pruszków?” – opowiada 
Mariusz Chmielewski.  

– To prawda – przyznają młodzi 
ludzie. – Zintegrowaliśmy się bar-
dzo szybko. Właściwie już pierw-
szej nocy. Tym bardziej, że czasu 

– Takiej grupy 
jeszcze nie miałem. 
Nie wiem jak ich 
chwalić – mówi 
kapitan Mariusz 
Chmielewski

 – To świetna przygoda, którą chętnie byśmy powtórzyli – mówią świeże „wilki morskie”
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Ulica bezpieczna, ale wiosną
GRODZISK MAZOWIECKI
Dopiero na wiosnę 
przyszłego roku 
planowana jest 
przebudowa ul. Zagaje. 
– Tylko, że tam w każdej 
chwili może dojść do 
tragedii – alarmuje radny 
Roman Ignasiak.

Jeszcze w trakcie sierpniowej 
sesji rady miasta złożono in-
terpelację w sprawie ul. Zaga-
je. Formalne zapytanie wniósł 
właśnie Roman Ignasiak, pro-
sił o pilne podjęcie działań do-
tyczących oświetlenia tej ulicy. 
Szczególnie na odcinku od ul. 
Nowej do ul. Waryńskiego. – 
Dotychczasowe oświetlenie (…) 
przestało spełniać swoją rolę. 
W znaczący sposób pogorszy-
ło się bezpieczeństwo prze-
chodniów w porze wieczornej 
oraz mieszkańców poszczegól-
nych posesji, którzy odnotowa-
li w tym okresie kilka włamań 
– pisał radny. Podkreślił, że sy-
tuacja przy ul. Zagaje jest o tyle 
istotna, że znajdują się tam dwa 
żłobki i przedszkole.

W tej kwestii władze miasta 
zareagowały szybko. Zakład 
energetyczny poprawił natę-
żenie oświetlenia, ale są frag-
menty ulicy, gdzie przechodnia 
trudno dostrzec.

Mieszkańcy liczą jednak, że 
bezpieczeństwo ulegnie zdecy-
dowanej poprawie wraz z prze-
budową ulicy oraz pojawieniem 
się chodników i odwodnienia. 
Tym bardziej, iż ul. Zagaje sta-
ła się dość często uczęszczaną 
przez kierowców trasą (służy 
im za przejazd od ul. Radoń-
skiej do ul. Montwiłła). – Pro-
blem polega na tym, że kiedy 
spadnie deszcz piesi nie mogą 
korzystać z pobocza, tylko idą 
płytami. A to stwarza zagroże-
nie i w każdej chwili może dojść 
do tragedii – mówi Ignasiak.

– Zagaje to ulica, którą doce-
lowo planujemy przebudować 
w przyszłym roku. Na wiosnę 
– informuje Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz miasta. 
Dodaje, iż budowa fragmentu 
obwodnicy Grodziska powin-
na zmniejszyć natężenie ruchu 
przy ul. Zagaje.  (MAP) 

Grupa uczniów z pruszkowskich szkół wróciła po pięciu dniach rejsu po Bałtyku

na sen nie było zbyt wiele. To 
jedna z tych rzeczy, do których 
trudno się przyzwyczaić. Co czte-
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

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

 

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

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

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.

SPRZEDAŻ

 

 

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

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

Już od 3 500 PLN/mkw

 
 

 

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

 

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

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

Mieszkania  
50–81 mkw
Warszawa Ursynów
SPRZEDAŻ                                 10 min. od linii metra, tereny 
zielone w okolicy, przedszkola i szkoły, 
bliskość marketu, ochrona z monitoringiem,
w pełni wykończone, umeblowane, 
kuchnie wyposażone w sprzęt AGD 

od 7400 PLN/mkw 

Mieszkania  
40–91 mkw 
Warszawa Wola
SPRZEDAŻ                                    Doskonała lokalizacja, blisko 
komunikacji miejskiej, przestronny dziedziniec, 
plac zabaw w otoczeniu zieleni, ochrona 
z monitoringiem, w pełni wykończone, umeb-
lowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

od 8000 PLN/mkw

Mieszkania
74 mkw
Warszawa Bemowo
SPRZEDAŻ  

 

                                     Atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu pętli autobusowej i tramwajowej, 
bogata infrastruktura w okolicy, 4-piętrowy, 
kameralny budynek, w pełni wykończone, 
umeblowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

 

od 7 700 PLN/mkw

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

Już od 5 500 zł/mkw

nowa agencja nieruchomości
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KANIE
14 października w Kaniach doszło do 
wypadku. Samochód osobowy zde-
rzył się z ciężarówką. Jedna osoba 
trafi ła do szpitala. Informację o zda-
rzeniu otrzymaliśmy od czytelni-
ka. – Na wysokości L'Oreala zderzyły 
się dwa samochody. Na miejscu jest 
też pogotowie – relacjonował „na 

gorąco”. O szczegóły zapytaliśmy 
policjantów. – Kierowca Opla Vectry 
zmierzający od strony Grodziska nie 
zachował ostrożności. Jadąca przed 
nim ciezarówka mocno zahamowa-
ła. By nie zderzyć się z nią kierowca 
odbił na drugi pas i uderzył w jadą-
cą z przeciwka Micrę – powiedziała 

Samochód osobowy 
uderzył w ciężarówkę

kom. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – W wyniku zde-
rzenia drobnych obrażeń doznała 
pasażerka Micry. Została przetrans-
portowana do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim – mówił Aleksander 
Hepner z Falck Medycyna. (AS)
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Szkoła zamieni 
się w żłobek
RUSIEC
Jest wykonawca, 
który zaadaptuje, 
na potrzeby żłobka, 
pomieszczenia w starej 
podstawówce w Ruścu. 

Co prawda cała inwestycja 
zakończy się dopiero w maju 
przyszłego roku, jest ona jed-
nak podzielona na dwa etapy. 
Dlatego też, jak podkreśla wice-
wójt Tomasz Muchalski, nie ma 
obawy o to, czy placówka wy-
startuje zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami na początku 
2015 r. Pierwszy etap zakłada 
wyremontowanie pomiesz-
czeń, które będą służyły trzem 
oddziałom żłobka. Ponadto 
powstaną zaplecze kuchenne 
i pomieszczenia administracyj-
no-usługowe. Termin zakończe-
nia prac ustalono na 30 grudnia, 
tak by już 1 lutego można tam 
było wprowadzić dzieci.

Na zrealizowanie drugiego 
etapu wykonawca będzie miał 
czas do 30 maja 2015 r. Zakłada 
on adaptację sali gimnastycz-
nej na czwarty oddział żłobka 
oraz pozostałe roboty niezre-
alizowane w etapie pierwszym.

Gmina wybrała już najko-
rzystniejszą ofertę. W prze-
targu wygrał Bud-Bud z Pod-
górskiej Woli, który zapropo-
nował swoje usługi za nieco 
ponad 960 tys. zł.  (TK) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Na wnuczka, policjanta, 
a obecnie również na 
przyjaciółkę – oszuści 
prześcigają się 
w metodach wyłudzania 
pieniędzy. Początkowo 
ich ofiarami padały 
osoby starsze, teraz 
wiek nie ma już 
znaczenia...

T elefon. Informacja o pro-
blemach bliskiej osoby 
– wnuczka, cioci, przy-

jaciółki. Prośba o pomoc fi-
nansową. Przysłanie „dobrego 
znajomego” po odbiór pienię-
dzy, często pokaźnej kwoty, 
od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych. Tak z reguły wygląda 
scenariusz, którym posługują 
się oszuści. 

Początkowo ich ofi arami pa-
dały osoby starsze, w rezulta-
cie często traciły oszczędności 
życia. Jednak dzięki policyjnej 
kampanii informacyjnej se-
niorzy nauczyli się jak reago-
wać w takich sytuacjach. Po 
podejrzanym telefonie dzwo-
nią do krewnych, by sprawdzić 
czy faktycznie potrzebują po-
mocy. Jeśli nie, to dzwonią na 

Oszuści działają „na przyjaciółkę”
pomysłowość nie zna granic. Po-
dawać się mogą praktycznie za każ-
dego. Coraz częściej podszywają 
się pod policjantów – dodaje. Co 
zatem zrobić gdy oszuści zadzwo-
nią? Trzeba być czujnym. Można 
ustalić z rodziną, że kwestie fi nan-
sowe omawiane będą tylko osobi-
ście. Mieszkańcy mogą też pomóc 
policji. – Gdy zorientujemy się, że 
rozmawiamy z oszustem możemy 
umówić się na przekazanie pienię-
dzy. Po ustaleniu miejsca i terminu 
ich przekazania, należy zadzwonić 
na policję i przedstawić sytuację. To 
taka trochę prowokacja, ale policji 
pozwala złapać oszustów – twier-
dzi kom. Nowak. 

W innych przypadkach poli-
cjanci mogą mieć duży problem 
ze złapaniem przestępców. Po nie-
udanej próbie wyłudzenia najczę-
ściej zmieniają oni potencjalną 
ofiarę lub rezygnują. – Kłopot 
jest również wtedy, gdy dojdzie 
już do przekazania pieniędzy. Naj-
częściej po fakcie orientujemy się, 
że zostaliśmy oszukani. A oszust 
z naszymi pieniędzmi jest już da-
leko – podkreśla kom. Nowak. 

Policja apeluje, by uczulać star-
szych (i nie tylko) członków rodzi-
ny na nietypowe telefony, zwłasz-
cza gdy dotyczą pożyczania pie-
niędzy. Po takim sygnale natych-
miast powinniśmy skontaktować 
się z rodziną i policją. 

Policja apeluje, abyśmy uważali na nietypowe telefony, zwłaszcza gdy dotyczą pożyczania pieniędzy

śmiertelnym i jeżeli kaucja nie 
zostanie wpłacona (35 tys. zł) to 
zostanie zatrzymana w areszcie. 
Zapytał się, czy dysponuję taką 
kwotą. Odpowiedziałam, że nie. 

W międzyczasie przeszło mi 
przez myśl, że nie wszystko się 
zgadza, ale że jest to moja bliska 
przyjaciółka, nie zastanawiałam 
się bardzo nad tym, dlaczego naj-
pierw nie zadzwonili do męża. 
W końcu o to zapytałam. W od-
powiedzi usłyszałam, że mąż do-
wie się dopiero, gdy koleżanka 
zostanie osadzona w areszcie. 
Zaczęłam się zastanawiać i po-
prosiłam, żeby znowu podali mi 
do telefonu koleżankę i kazałam 
jej podać swoje nazwisko. Znów 
zaczęła szlochać i prosić, ale na-
zwiska nie podała. W końcu się 

rozłączyła. Wydaje mi się, że jest 
to kolejny sposób na wyłudze-
nie pieniędzy.”

Trzeba być czujnym 
Czy w Pruszkowie często docho-
dzi do podobnych prób wyłudzeń? 
Takie pytanie zadaliśmy kom. Do-
rocie Nowak, rzecznikowi praso-
wemu pruszkowskiej policji. 

– Odbywa się to falami. W cią-
gu ostatnich dwóch miesięcy do-
szło do dwóch, niestety udanych 
wyłudzeń. Jednak warto tu do-
dać, że mieszkańcy mimo wszyst-
ko są czujniejsi. Ostatnio jednego 
dnia dostaliśmy aż osiem zgłoszeń 
o próbie wyłudzenia pieniędzy. 
Nikt nie dał się nabrać – odpowia-
da. – Mechanizm działania oszu-
stów jest zawsze taki sam, a ich 
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Spolicję. W ten sposób wpadło 

już wielu przestępców.

Opowieść czytelniczki 
Wciąż jednak pojawiają się no-
we metody wyłudzeń. Oszuści 
podają się za policjantów, pra-
cowników gazowni, elektrowni, 
wodociągów, a nawet za bliskich 
przyjaciół. Nasza czytelniczka 
(prosi o anonimowość) opowia-
da: „Dostałam telefon, po drugiej 
stronie zapłakana kobieta. Zwra-
cając się do mnie po imieniu 
zapytała, czy mogę rozmawiać 
i prosiła o pomoc. Pomyślałam, 

Policja apeluje, abyśmy uważali na nietypowe telefony, zwłaszcza gdy dotyczą pożyczania pieniędzy

– Ostatnio jednego 
dnia dostaliśmy aż 
osiem zgłoszeń o próbie 
wyłudzenia pieniędzy. 
Nikt nie dał się nabrać 
– mówi kom. Nowak

że to moja koleżanka, więc na-
zwałam ją po imieniu, potwier-
dziła, że to ona. Powiedziała, 
że jest na policji w Pruszkowie 
po spowodowaniu wypadku. Po 
chwili dała mi do telefonu „poli-
cjanta”, który miał mi wszystko 
opisać. Powiedział, że koleżanka 
potrąciła dwie osoby ze skutkiem 

Podsumowali uzyskane dotacje
BRWINÓW
Tylko z Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich gmina Brwinów 
pozyskała w tym roku 
ponad 350 tys. zł. Razem 
ze środkami z innych 
źródeł jest to już 
jednak 2,6 mln zł.

O środki z PROW Brwinów ubie-
ga się za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Zielone 
Sąsiedztwo”. W kończącym się 
powoli 2014 r. gminie udało się 
sięgnąć aż po 350 tys. zł. Na co 
„poszły” pieniądze? Z udziałem 
pozyskanych środków jeszcze 
przed zimą planowana jest bu-
dowa ścieżki spacerowo-eduka-
cyjnej „Brwinowskie Glinianki” 
przy ul. Biskupickiej w Brwino-
wie. Do końca listopada ma też 

powstać plac zabaw w Owczar-
ni przy ul. Żółwińskiej. Będą tam 
cztery strefy rekreacji: dla dzieci 
najmłodszych, dla starszych oraz 
dla młodzieży i dorosłych. Pojawią 
się m.in. urządzenia do ćwiczeń 
fi tness oraz plac do gry w boule. 

Z tego samego źródła gmina po-
zyskała środki na trwające prace, 
mające na celu zagospodarowanie 
terenu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mosznie, gdzie powstanie 
nowy chodnik i oświetlenie, 

a także miejsca postojowe, w tym 
dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych. Modernizowany jest też 
teren OSP w Biskupicach.

Już wcześniej gmina wybu-
dowała pochylnie dla niepełno-
sprawnych przy OSP w Mosznie 
oraz przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Brwinowie i jego świetlicy 
w Otrębusach. W ramach tego sa-
mego zadania odbędzie się też kon-
cert fortepianowy niewidomego 
artysty Maksymiliana Chlewiń-
skiego, zaplanowany na 26 paź-
dziernika (GOK, godz. 17).

Wszystkie wymienione działa-
nia są współfi nansowane z unij-
nych środków w ramach PROW. 
Oczywiście Brwinów ubiega się 
też o środki zewnętrzne z innych 
źródeł. W 2014 r. gmina pozyska-
ła w sumie 2,6 mln zł na 18 róż-
nych projektów.  (TK) 
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Rekrutacja do przedszkoli
PRUSZKÓW
Podczas tegorocznej 
rekrutacji w miejskich 
placówkach 
przedszkolnych 
w Pruszkowie znalazło 
miejsce 1674 dzieci. 

Nowych „rekrutów” przybyło 
w nich 473, a rodzice 393 pociech 
muszą skorzystać z placówek 
niepublicznych bądź zapewnić
 im opiekę na własną rękę.

W Pruszkowie jest 14 przed-
szkoli miejskich (w tym dwa z od-
działami żłobkowymi). Ponadto 
miasto rejestruje placówki niepu-
bliczne, którym wypłaca dotacje 
na każde dziecko ze swojego tere-
nu. Obecnie jest to 10 przedszko-
li i 12 punktów przedszkolnych, 
zapewniających w sumie 858 
miejsc. W 2013 r. pochłonęły 

one ponad 2,3 mln zł z budżetu 
miasta, a bieżący rok zamknie się 
kwotą przeszło 3,6 mln zł.

Aby zniwelować różnicę mię-
dzy liczbą chętnych a dostępnymi 
miejscami w miejskich placów-
kach, otwarto dodatkowe od-
działy w przedszkolach nr 6, 8, 
9 i 11. Utworzono tam nowe eta-
ty nauczycielskie i zatrudniono 
pracowników obsługi. Trwa też 
rozbudowa Przedszkola Miej-
skiego nr 4, dzięki której znów 
będzie można przyjąć więcej 
dzieci. Na to jednak musimy po-
czekać do przyszłego roku. Na ra-
zie, po zapewnieniu 1674 miejsc, 
w tym 473 dla nowych przedszko-
laków, nie przyjętych pozostaje 
393 dzieci. Są oczywiście wolne 
miejsca, które w pełni pokrywa-
ją miejski defi cyt, ale w placów-
kach niepublicznych.  (TK)

Będą oferenci? 
DAWIDY
Czy mieszkańcy 
ul. Śliskiej doczekają 
się budowy kanalizacji 
sanitarnej? 

To już drugie podejście do zna-
lezienia wykonawcy. Teraz gmi-
na liczy, że zwycięzcę przetargu 
uda się wyłonić. – Projekt obej-
muje budowę kanalizacji sani-
tarnej i przebudowę fragmentu 
sieci wodociągowej – mówi An-
drzej Zaręba, wójt Raszyna.

Ul. Śliska w Dawidach to tylko 
część kanalizacyjnych inwestycji 
w ramach IV fazy uporządkowa-
nia gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie gminy Raszyn. 
Cały projekt,  dofinansowy-
wany ze Środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej, za-
kłada m.in. budowę blisko 74 km 
kanalizacji sanitarnej.  (MAP) 
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Ocieplony nie tylko 
szkolny wizerunek
PRUSZKÓW
Kolejne placówki 
oświatowe w Pruszkowie 
zostaną docieplone. Tym 
razem chodzi o „szóstkę” 
i gimnazjum nr 4.

Trwają prace związane z termo-
modernizacją m.in. Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Jasnej. Władze 
Pruszkowa przygotowują się już 
do następnych tego typu robót. 
Ocieplenie, ale i nowe elewacje 
zyskają Szkoła Podstawowa nr 6 
przy ul. Lipowej oraz Gimnazjum 
nr 4, które mieści się w budynku 
przy ul. Hubala. Jednak zanim ro-
boty zostaną wykonane, konieczne 
jest przygotowanie dokumenta-
cji projektowej. Dziś pruszkow-
scy włodarze szukają fi rmy, która 
sporządzi wymagane dokumenty.

Choć projekty termomoder-
nizacji dopiero będą przygoto-
wywane, to już dziś wiadomo 
jaki będzie zakres prac. Budynek 
podstawówki zostanie docieplony 
i zyska nową elewację. Dodatko-
wo wymienione zostaną rynny, ze-
wnętrzne parapety, schody, drzwi, 

oświetlenie budynku. Podobny za-
kres robót obejmie gimnazjum.

Koncepcja architektoniczno-
-budowlana dla obu budynków ma 
być skończona w ciągu sześciu ty-
godni od podpisania umowy. Na-
tomiast kompletna dokumentacja 
projektowa wraz z pozwoleniem 
na budowę powinna być gotowa na 
przełomie czerwca i lipca 2015 r. 
Jeśli w przyszłorocznym budże-
cie Pruszkowa znajdą się pienią-
dze na te zadania, to jest szansa, 
by podstawówka i gimnazjum 
nowy wygląd zyskały jeszcze 
przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 2015/2016.  (AS) 

W godz. 16–22 
grodziskie lodowisko 
będzie dostępne 
dla wszystkich 
mieszkańców

Pomnik odbudowany
BRWINÓW
Blisko trzy lata 
mieszkańcy Czubina 
czekali na odbudowę 
zniszczonego pomnika 
poświęconego 
Poległym Obrońcom 
Ojczyzny. Ofi cjalne 
odsłonięcie odbyło się 
12 października.

Pomnik „Poległym Obrońcom 
Ojczyzny w walce o niepod-
ległość w latach 1914-1920” 
ucierpiał dokładnie 18 listopada 
2011 r. Tego dnia mercedes 
wypadł z drogi i uderzył w ka-
mienny obelisk, roztrzaskując 
go na trzy części.

Od tego czasu okoliczni 
mieszkańcy systematycznie 
dopominali się u władz gmi-
ny o odbudowę pomnika. Jest 
on bowiem niezwykle waż-
nym dla miejscowej społecz-
ności świadectwem heroicznej 
walki Polaków, która doprowa-
dziła do odzyskania wolności 
po 123 latach zaborów.

Przed odbudową pomni-
ka należało jednak pokonać 
„przeszkody”. Obelisk znaj-
duje się w pasie drogi powia-

towej, w związku z czym gmi-
na Brwinów, która nie jest je-
go właścicielem, chcąc zająć
się modernizacją, musiała 
udzielić powiatowi pomocy 
rzeczowej. Poza tym pomnik 
powstał już na początku lat 
20. ubiegłego wieku i miał sta-
tus zabytku. – Dlatego też jego 
odbudowa wymagała uzgod-
nień z Mazowieckim Kon-
serwatorem Zabytków, który 
zatwierdził projekt odbudo-
wy dopiero pod koniec sierp-
nia tego roku – mówi burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński. 
I dodaje: – Natychmiast zleci-
liśmy wykonanie niezbędnych 
prac, chcąc odsłonić pomnik 
dokładnie w 100. rocznicę bi-
twy (12 października 1914 r. 
–  przyp. red).  (TK)
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 Gimnazjum nr 4 
w Pruszkowie
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Oszuści działają „na przyjaciółkę” Lodowisko ruszy w grudniu
GRODZISK MAZOWIECKI
Trwa jesień, ale 
niebawem, jak to zimą, 
wolny czas będziemy 
spędzać na lodowisku. 
W Grodzisku zostanie 
uruchomione 1 grudnia. 

Miłośnicy łyżwiarstwa będą mo-
gli ślizgać się na tafl i o wymia-
rach 20 x 40 metrów. Lodowisko 
zostanie ogrodzone bandą za-
bezpieczająca. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, w godz. 8–15 
z obiektu skorzystają ucznio-
wie grodziskich podstawówek 
i szkół ponadpodstawowych. 
Na lodowisku odbywać się bę-
dą lekcje wychowania fi zycznego. 
W godz. 16–22 obiekt będzie już 
dostępny dla wszystkich miesz-
kańców. Wstęp jednak płatny. Na 
osoby, które dopiero rozpoczną 
przygodę z łyżwami lub na tych, 
którzy nie posiadają własne-
go sprzętu czeka wypożyczal-
nia, oferująca 170 par łyżew 
w różnych rozmiarach 

Lodowisko będzie czynne 
przez cały tydzień oraz w święta. 
W trakcie ferii zimowych dzie-
ci z Grodziska Mazowieckiego 
skorzystają z obiektu za darmo. 

Jeździe na łyżwach towarzyszyć 
będzie muzyka. 

W ramach kontraktu ope-
rator lodowiska będzie musiał 

zorganizować przynajmniej 
sześć imprez kulturalno-spor-
towych. Mogą to być konkursy, 
gry lub pokazy. Imprezy mają 
zachęcać dzieci, młodzież i do-
rosłych do aktywnego wypo-
czynku również zimą.  (AS)
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PIASTÓW
Przepadła koncepcja przebudo-
wy przychodni przy ul. Wysokiego 
w Piastowie. Podczas ostatniej se-
sji radni miejscy powrócili do te-
matu ewentualnej rozbudowy 
SPZOZ „Piastun”. Stosowną uchwa-
łę w tej sprawie forsował burmistrz 
Marek Kubicki. Tak jak w trakcie 

wrześniowych obrad, radni i tym 
razem nie podzielili opinii sterni-
ka miasta. Uchwała „nie przeszła”. 
– Radni najwyraźniej nie rozumie-
ją sytuacji – mówi Kubicki. –  Kon-
cepcja ma to do siebie, że nie trzeba 
mieć tytułu własności nieruchomo-
ści – argumentował podczas sesji. 

Koncepcja przebudowy 
przychodni przepadła

A chodzi o to, że co do nieruchomości 
przy Wysockiego pojawiły się roszcze-
nia spadkobierców. – Złożone przez 
nas dokumenty w starostwie się pro-
cedowane, niebawem pojawi się ope-
rat szacunkowy. Wszystko wskazuje 
na to, że dojdzie do wywłaszczenia
– twierdzi burmistrz. (MAP)
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Do obsługi klienta, branża 
nieruchomości, powiat pruszkowski, 
grodziski, prawo jazdy, 537 236 075, 
CV na biuro@kluczidom.pl 

 ► Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych 
AVIA S.A. w Warszawie, zatrudni 
doświadczonych: operatorów centrów 
obróbczych CNC, operatorów tokarek 
CNC, hartowników, szlifi erzy do wałków 
i otworów, monterów mechaników, 
ślusarzy, ślusarzy monterów, inżyniera 
– konstruktora, technologa. Zgłoszenia 
prosimy kierować na adres mailowy: 
info@avia.com.pl lub telefonicznie 
pod nr 22 818 62 11

 ► Fryzjerka Nadarzyn 505 940 452 

 ► Na ręczną myjnię samochodową, 
501 132 522

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

"Posprzątamy Twój Dom" zatrudni 
pracowników sprzątających. 
Oczekujemy min 3 letniego 
doświadczenia na wyżej wymieniony 
stanowisku. Gwarantujemy umowę 
o pracę, po okresie próbnym. Pracę 
w młodym zespole, profesjonalne 
szkolenie możliwość awansu. 
Kontakt telefoniczny 517 965 792 
biuro@posprzatamytwojdom.pl 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię do montażu okien 
i drzwi, 602 120 835 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię lakiernika 
samochodowego lub pomocnika 
lakiernika z DOŚWIADCZENIEM, 
atrakcyjne zarobki. 
796 956 377 Pruszków

 ► Zatrudnię od zaraz osoby do 
sprzątania w biurowcu na Okęciu. 
Praca w systemie zmianowym 
(godziny pracy do uzgodnienia). 
Wymagane zaśw. o niekaralności. 
Wynagrodzenie: 10 zł netto/h. 
Kontakt: biuro fi rmy przy ul. Marsa 
56A (Rembertów), pokój nr 207. 
Tel. 510 014 898 lub 510 012 549.

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

Zatrudnimy fryzjerkę 
męsko-damską. Milanówek. Pilnie! 
502 250 329 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, tel.: 
501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. Pilna 
sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., super 
lokalizacja – tanio 733 262 626 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 
MAGAZYNOWA Z OBSŁUGĄ 
OK. 200 EUROPALET STANDARD 
SOKOŁÓW K/JANEK 501 204 866

Lokale usługowo-handlowe, 
Komorów, 501 012 555 

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

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

Automoto – kupię

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

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

Sprzedam

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Anteny TV-SAT Montaż Serwis 
Ustawianie Gwarancja 24m-ce. 
600 309 424 anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

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

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

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 
511 259 852 

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

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

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

 ► Serwis motocykli i skuterów 
509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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

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

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

 ► Usługi remontowe elektryka, 
ścianki gk, sufi ty podwieszane 
i amstrong, gipsy malowania, 
terakota glazura, mieszkania domy 
biura sklepy profesjonalnie 
i pod klucz, tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380zł, 508 357 334 

Różne

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

Piątek, 17 Października 2014

Grodzisk Mazowiecki, dnia 17.10.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą nr 490/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4 
zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A4
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  
obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy 
działki ew. nr 29/2 z obrębu 28 z zachodnią granicą działki ew. nr 30/1 z obrębu 
28 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 29/2 z obrębu 28, dalej po 
północnej granicy działki ew. nr 29/2 z obrębu 28 i dalej na jej przedłużeniu do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 29/2 z obrębu 28 
ze wschodnią granicą działki ew. nr 40/2 z obrębu 28
Od wschodu – po wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 28, aż do punktu 
stanowiącego przecięcie przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 40/2 z obrębu 
28 z południową granicą działki ew. nr 83/1 z obrębu 28
Od południa – po południowej granicy działki ew. nr 83/1 z obrębu 28
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 83/1 i 30/1 z obrębu 28
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od 27 października 2014 r. do 18 listopada 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 3 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu   w   Wydziale Planowania Przestrzennego  
pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 17.10.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko,  
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z   art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 
ust. 2 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 (t. jedn. Dz.  U. z 2013 
r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 490/2013 z dnia  
23 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka A4 zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego 
wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 27 października 2014 r. do  
18 listopada 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach 
od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
3 listopada 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2014 r. 

Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie 
z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. 

Uwagi mogą być wnoszone: w  formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.pl. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1  pkt. 5  ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i  wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518) 

Wójt Gminy Raszyn informuje,
że zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 142/2014 z dnia 09.10. 2014 roku, podał 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 10 października 2014r. na 
tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a 
wykazu, w którym przeznaczył do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców 
lokale użytkowe, mieszczące się w kompleksie budynków określanych nazwą 
„Austeria” w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 28.10.2014 r. o godz. 14.00 
pod adresem ul. Staszica 1 pokój 103, 05 – 800 Pruszków odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pana Zenona Szeller

Przedmiot licytacji:
1. Samochód osobowy VOLVO S60 2.4 Diesel, nr rejestracyjny  
WPR 95Y9, rok produkcji 2001, lakier: czarny, przebieg 285 664 km,  
nr VIN: YV1RS793222109816
Wartość szacunkowa: 9 200 zł   
Cena wywołania brutto: 6 900 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach 27.10.2014r. i 28.10.2014 r. 
w godzinach 09.00 - 10.00 pod adresem ul. Pani Latter 1, 05 – 800 
Pruszków. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu 
egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania (920 
zł). Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek 
nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 27.10.2014 r.  
(w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać hasło 
LICYTACJA) lub gotówką w dniu licytacji do godziny 14.00.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie  
po udzielaniu mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone  
na poczet ceny. 
 Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:

 II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 
w dniu 04.11.2014 r. o godz. 14.00. 

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
 Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 
(022) 738 07 02, lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków 
ul. Staszica 1 pok. 102. 
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SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE 
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

   Zarząd Powiatu Pruszkowskiego,
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

I.  Opis lokalu:
1. Lokal mieszkalny o pow. 28,20 m2 , położony na drugim piętrze w budynku 

pięciopiętrowym. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Piastowie.

2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wanną i wc oraz przedpokoju. 
Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, zimna woda z wodociągu miejskiego, 
ciepła woda z termy gazowej. Lokal wymaga remontu.

3. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 4,37 m2.
4. Lokal położony jest w budynku przy Al. Tysiąclecia w Piastowie, posadowionym 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 346/18  
z obr. 5 m. Piastowa. Nr KW gruntu: WA1P/00092361/6 .

5. Budynek wybudowany w 1969 r. w technologii mieszanej, po termomodernizacji. 
6. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.
7. Obejrzenie lokalu możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, nr tel. 22 – 738 15 70.
8. Termin pierwszego przetargu: 18 września 2014 r. 

II.  Warunki przetargu: 
1.  Cena wywoławcza wynosi: 110 000,00 zł brutto. 
2.  Wadium w kwocie 11 000 zł, należy wnieść w polskich złotych na  rachunek  

34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – lokal mieszkalny” oraz 
z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone. Wskazana kwota powinna 
zostać zaksięgowana na ww. rachunku bankowym do dnia 14 listopada 2014 r. 

3.  Termin przetargu:
 
 Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. w Pruszkowie przy  

ul. Drzymały 30 o godzinie 1100, w sali 201 na II piętrze. 

4.  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  
z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia ww. spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wspólności 
ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, 
chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie 
ww. prawa, wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

5.  Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
6.  Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 

wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7.  Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkowało utratą wadium.
8.  Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem 

umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej  
w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych  
z nabyciem nieruchomości.

PAKOWANIE  
PRODUKTÓW 

Żabia Wola 
k. Grodziska Maz.

ks. sanepidu, mile widziane 
doświadczenie

KONTAKT:  
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