
Pasażerowie nie godzą się na podwyżki cen biletów ZTM. Szukają rozwiązań
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Do mieszkań 
stoi kolejka

RASZYN

Na koniec ubiegłego roku 
mieszkaniowy zasób gminy Raszyn 
stanowiło 85 lokali znajdujących 
się w 17 budynkach. Tymczasem 
liczba osób oczekujących na 
przydziały mieszkań socjalnych 
i komunalnych się wydłuża. 
– Potrzeby są znacznie większe 
niż zapisane jest to w programie 
gospodarowania – przyznaje 
Andrzej Zaręba, wójt gminy.  4
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REGION
Od stycznia zmieniły się ceny biletów 
Zarządu Transportu Miejskiego. 
Problem w tym, że po wprowadzeniu 
w stolicy Karty Warszawiaka 
podwyżki mocno uderzyły w pasażerów  
z tzw. strefy podmiejskiej. 

O zmianie cen biletów pisaliśmy już wcze-
śniej, ale nie milkną dyskusje na ten temat. 
Pasażerowie drugiej strefy biletowej od 

1 stycznia za bilet 30-dniowy płacą 210 zł, a za bi-
let 90-dniowy aż 536 zł. Za te same bilety (ważne 
w obu strefach) osoby rozliczające swój podatek 

Zima daje 
oszczędności

PRUSZKÓW

Obecna aura bardziej przypomina 
późną jesień lub wczesną 
wiosnę, a nie zimę i czas sezonu 
narciarskiego. Plusy takiej 
sytuacji dostrzegają kierowcy 
i... samorządowcy, bo brak śniegu to 
oszczędności w miejskiej kasie.  7

i mieszkające w stolicy, posiadające jednocześnie 
Kartę Warszawiaka zapłacą analogicznie 196 zł 
i 482 zł. Pasażerowie drugiej strefy twierdzą, że no-
wa taryfa biletowa to atak na pieniądze mieszkań-
ców podwarszawskich gmin. – Kto najdotkliwiej 
odczuje podwyżki? Pasażerowie drugiej strefy bi-
letowej, m.in. Pruszkowa, Piastowa, Nadarzyna 
i Raszyna – czyli słoiki z punktu widzenia władz 
Wawy – pisze internauta Och. Podobnie wypo-
wiada się Zeus. – Kiedy podniesie się jakiś spo-
łeczny protest przeciwko okradaniu drugiej strefy 
komunikacyjnej? – pyta. Takich opinii jest więcej. 

Pasażerowie z tzw. strefy podmiejskiej szu-
kają więc rozmaitych rozwiązań aby nie dać się 
„wyzyskowi”.

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI10 STYCZNIA 2014  (NR 244)         Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL

Mocny cios w drugą strefę

 Karta Warszawiaka wprowadziła sporo zamieszania...
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W ramach Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego 18 stycznia zobaczymy 
film Agnieszki Holland pt. „W ciem-
ności”. Obraz osadzony jest w cza-
sach II wojny światowej. Opowiada 
historię pracownika kanałów, drob-
nego złodziejaszka ze Lwowa Leopol-
da Sochy (w tej roli znakomity Robert 

Więckiewicz). Zgadza się on pomóc 
Żydom, uciekinierom z getta. Obraz  
był nominowany do Oscara. Projekcja  
filmu odbędzie się o godz. 18.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Prusz- 
kowie, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5. Wstęp bezpłatny. Na czas 
filmu Akademia Elfik zapewnia bez- 

płatną opiekę nad dziećmi do lat 
czterech. Pruszkowski Klub Filmo-
wy jest organizowany przez Społecz-
ne Stowarzyszenie Forum Pruszków, 
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszko-
wie oraz Urząd Miejski w Pruszkowie. 
Patronami medialnymi projektu są 
Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (AF)
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18 stycznia odbędzie się projekcja
głośnego filmu „W ciemności”

Piątek, 10 Stycznia 2014

Orkiestra zagra
w niedzielę
REGION
22. już Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zbliża się 
wielkimi krokami. 
Odbędzie się w 
niedzielę 12 stycznia, 
pod hasłem 
„Na Ratunek”. 

Tysiące wolontariuszy zbio-
rą pieniądze, które zostaną 
przekazane na cele charyta-
tywne. Tym razem fundacja 
Jurka Owsiaka przeznaczy 
środki na zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dzie-
cięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej se-
niorów. WOŚP po rozmo-
wach z prof. dr hab. med. 
Piotrem Kalicińskim, krajo-
wym konsultantem ds. chi-
rurgii dziecięcej, zamierza 
kupić m.in. wielonarządo-
we tomografy komputerowe 
z możliwością znieczule-
nia do badania młodszych 
i pobudzonych dzieci, RTG 
przyłóżkowe, radiologiczne 
stacje diagnostyczne. 

Fundacja zamierza też 
przeznaczyć część zebra-
nych pieniędzy na dopo-
sażenie nowo otwieranych 
oddziałów geriatrii.

Przypomnijmy, że podczas 
ubiegłorocznego 21. Finału 
WOŚP w miejscowościach 
z naszego regionu udało się 
zgromadzić ok. 384 tys. zł. 
Gdzie i ile zebrano? W Brwino-
wie – ponad 36 tys. zł, w Gro-
dzisku Mazowieckim – ok. 58 
tys. zł, w Jaktorowie – ponad 
17 tys. zł, w Józefinie – ponad 
11 tys. zł, w Komorowie – ok. 
40 tys. zł, w Międzyborowie 
– prawie 7 tys. zł, w Milanów-
ku – ponad 36 tys. zł, w Nada-
rzynie – ok. 26 tys. zł, w Nowej 
Wsi – ponad 38 tys. zł, w Pia-
stowie – ok. 28 tys. zł, w Pod-
kowie Leśnej – ponad 13 tys. zł, 
w Pruszkowie – ok. 76 tys. zł, 
w Raszynie – ponad 25 tys zł.
W naszym regionie także 
w tym roku będą funkcjono-
wać sztaby akcji.  (AF)

Rozwiązań na „złagodzenie” pod-
wyżek biletów jest kilka. Wśród 
nich znalazł się wariant podwój-
nego doładowania Warszawskiej 
Karty Miejskiej przed 1 stycznia 
2014 r. Najbardziej korzystną 
opcją był zakup biletu 90-dnio-
wego, aktywowanie go, a następ-
nie zakodowanie kolejnego biletu 
90-dniowego. Jednak osoby, któ-
re nie mogły sobie na to pozwo-
lić (rozwiązanie dość kosztowne, 
jednorazowo trzeba było wydać  
948 zł) mają też inne możliwości.

Dotrzeć do 
Niedźwiadka
Od stycznia pociągi SKM i KM 
zatrzymują się na stacji Ursus 
Niedźwiadek, tuż obok znajdu-
je się parking Park&Ride, na któ-
rym posiadacze biletów ZTM od 
dobowego wzwyż mogą bezpłat-
nie zostawiać auta. Mieszkańcy 
Pruszkowa, Piastowa i innych 
okolicznych miejscowości zmie-
rzający do stolicy mogą więc wła-
snym samochodem dojechać do 

złożyłem deklarację ZAP3 
w Warszawie, także będę miał 
Kartę Warszawiaka. W końcu 
stamtąd jestem, dlaczego ja-
kieś słoje z Nowego Sącza ma-
ją ją mieć, bo mają mieszkanie 
na Skoroszach? – podkreśla in-
ternauta MOP. Zarząd Transpor-
tu Miejskiego na swojej stronie 
informuje, że osoba ubiegająca 

się o wydanie Karty Warsza-
wiaka nie musi być zameldowa-
na w stolicy, musi tam jedynie 
mieszkać i rozliczać swój po-
datek. „Nie trzeba udowadniać 
faktu zamieszkiwania i rozlicza-
nia podatków w organie podat-
kowym w Warszawie. Wystarczy 
wypełnić odpowiedni wniosek 
o wydanie spersonalizowanej 

Dokończenie ze str. 1 stacji w Ursusie, zostawić pojazd 
na parkingu i przesiąść się do po-
ciągu. Co ważniejsze, stacja Ur-
sus Niedźwiadek znajduje się już 
w pierwszej strefie biletowej, więc 
i bilety są tu tańsze. (30-dniowy  
– 98 zł, 90-dniowy – 250 zł).

A może KM?
Pasażerowie, którzy do Warsza-
wy dojeżdżają koleją i nie muszą 
się przesiadać w inne środki ko-
munikacji mogą zastanowić się 
nad rezygnacją z podróży SKM 
i wybrać pociągi Kolei Mazowiec-
kich. KM też podwyższyły ceny 
biletów, za miesięczny pomiędzy 
stacjami Pruszków – Warszawa 
Śródmieście trzeba będzie zapła-
cić 161,70 zł. Koszt biletu kwartal-
nego na tej samej trasie to 404,25 
zł. Choć bilety KM pozwalają je-
dynie na przejazd pociągami 
przewoźnika, to ich ceny są i tak 
niższe niż w przypadku Warszaw-
skiej Karty Miejskiej i to nawet  
sprzed podwyżki. 

„Podejście” podatkowe
Wiele osób rozważa odprowa-
dzanie podatku w stolicy. – Już 

 Pasażerowie na peronach pruszkowskiego dworca
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z hologramem lub hologramu. 
ZTM po otrzymaniu wniosku 
dokonuje jego weryfikacji na 
podstawie posiadanych przez 
m.st.  Warszawa rejestrów,  
ewidencji lub innych danych.”  
– czytamy w komunikacie.

Władze Pruszkowa nie oba-
wiają się, że mieszkańcy zdecy-
dują się na rozliczanie podatków 
w Warszawie. – Nie sądzę, aby 
ludzie masowo zdecydowali 
się na to rozwiązanie. Będzie 
to dotyczyło osób korzystają-
cych z WKM, a nie wszystkich 
mieszkańców – mówi Andrzej 
Kurzela wiceprezydent Prusz-
kowa. – Odpowiedzią na te dzia-
łania będzie karta mieszkańca, 
nad którą już pracujemy. Były 
również propozycje stworze-
nia karty aglomeracyjnej dla 
mieszkańców stolicy i gmin 
podwarszawskich, jednak o ta-
kim rozwiązaniu nie chciały sły-
szeć władze Warszawy. Karta 
Warszawiaka to dla mnie próba 
wyłudzenia podatków od miesz-
kańców okolicznych gmin i po-
czątek izolacji miast – dodaje. 

GRODZISK MAZOWIECKI
W pierwszym kwartale 
tego roku powinna 
ruszyć budowa tunelu 
pod torami kolejowymi 
w ciągu ul. Bałtyckiej  
w Grodzisku Mazowieckim. 

Jeszcze niedawno przejazd 
na Bałtyckiej stanowił jedy-
ną przeprawę przez tory kole-
jowe w Grodzisku, gdyż przez 
ostatnie miesiące zamknięty 
był wiadukt w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 579. Od początku 
tego roku jest on już przejezd-
ny i kierowcy mogą korzystać 
z obu przepraw. Nie potrwa to  
jednak długo.

Kolejarze od kilku lat pro-
wadzą modernizację l inii 
kolejowej Warszawa – Skier-
niewice.  Prace mają na celu 
zwiększenie prędkości prze-
jazdu pociągów pasażerskich 
i towarowych. W ramach tej 
inwestycji kolejarze nie tylko 
wykonają remonty torowisk, 
ale wybudują też wiadukty,  
przejścia podziemne i tunele. 

Jednym z punktów moder-
nizacji linii jest budowa tunelu 
pod torami w ciągu ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku. Jak udało nam się 
dowiedzieć, inwestycja ruszy 
prawdopodobnie w najbliższych 
miesiącach. – W ramach moder-
nizacji linii Warszawa – Skiernie-
wice budowa tunelu w Grodzisku 

Budowa tunelu niebawem

Mazowieckim w ciągu ul. Bał-
tyckiej planowana jest w pierw-
szym kwartale 2014 roku – mówi 
Mirosław Siemieniec, rzecznik 
prasowy PKP Polskich Linii Ko-
lejowych. – Będzie się ona odby-
wała etapami. Jeśli nie wystąpią 
nieprzewidziane utrudnienia, 
prace pod torami nr 1 i 2 zostaną 

Tunelem będą mogły poru-
szać się tylko samochody oso-
bowe i półciężarowe. Docelowo 
ruch samochodów ciężarowych 
będzie mógł odbywać się jedynie 
na wiadukcie kolejowym w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 579.

Po modernizacji linii kolejowej 
prędkość pociągów pasażerskich 
wzrośnie do 160 km na godzi-
nę, dzięki czemu czas przejazdu 
ze stolicy do Skierniewic skróci 
się z 41 do 30 minut, a podróż do 
Łodzi zajmie niewiele ponad 70 
minut. Prędkość pociągów towa-
rowych zwiększy się do 120 km 
na godzinę. Modernizacja li-
czącego ponad 57 km odcinka 
Warszawa Zachodnia – Skiernie-
wice (Miedniewice) będzie kosz- 
towała ponad 1 mld zł. Inwesty- 
cja ma się zakończyć w drugiej  
połowie 2015 roku.  (DP)

Tunel pod torami 
powstanie w ciągu  
ulicy Bałtyckiej 

zakończone do listopada 2014 r. 
Jednak budowa będzie jeszcze 
kontynuowana i przejazd samo-
chodów będzie możliwy w drugim  
półroczu 2015 r. – dodaje.

PRUSZKÓW
Choć nie nastała jeszcze 
prawdziwa zima, to już 
mamy dobrą... letnią 
wiadomość. W najbliższe 
wakacje w Parku 
Mazowsze będzie 
można popływać.

Mieszkańcy Pruszkowa od lat 
podkreślają, że w mieście brakuje 
miejsca do letniego wypoczynku 
nad wodą. Jest co prawda basen 
Kapry, ale pod dachem. Upalne 
dni mieszkańcy najczęściej spę-
dzają w Parku Mazowsze, przy 
popularnych Gliniankach Hose-
ra. Problem w tym, że obowiązu-
je tam zakaz kąpieli, a obiekt nie 
jest strzeżony przez ratowników. 
Wiele osób ma też zastrzeżenia 
co do czystości znajdujących się 
w parku zbiorników wodnych. 
Ale raczej niesłusznie, bowiem 
nurkowie z Grupy Eksplorują-
cej Podwarszawskie Nurkowiska 
stwierdzili, że zbiorniki są czy-
ste i nie wymagają sprzątania.

Władze Pruszkowa od dawna 
przygotowują się do przystoso-
wania stawów w Parku Ma-
zowsze na potrzeby kąpieliska. 

Wiceprezydent Andrzej Króli-
kowski kilka lat temu podkreślał, 
że najlepszym rozwiązaniem by-
łoby umieszczenie na głównym 
stawie basenu z plażą, wykona-
nego z pływających modułów. 
Basen taki można dowolnie 
rozbudowywać dopinając do 
utworzonej konstrukcji kolej-
ne moduły, a po sezonie łatwo 
go zdemontować. Pomysł ten nie 
został jednak zrealizowany, m.in. 
ze względu na ogromne koszty.

Pruszkowscy włodarze zna-
leźli jednak łatwiejszy i tańszy 
sposób na stworzenie miejsca do 
popływania. – W okresie letnim 
w Parku Mazowsze stworzone 
zostanie naturalne kąpielisko, 
którego pilnować będą ratowni-
cy z basenu Kapry. Wstęp będzie 
oczywiście bezpłatny – mówi 
Andrzej Królikowski. – Wcze-
śniej dostosujemy jeszcze teren. 
Dziś jest już tam stworzona „pla-
ża” jednak chcemy dowieźć tam 
jeszcze dodatkową ilość piasku 
– dodaje. Wiceprezydent pod-
kreśla, że przed uruchomie-
niem kąpieliska jak i w czasie 
jego funkcjonowania będą pro-
wadzone badania wody.  (AS)

Popływamy w parku
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Agata Jaczyńska – Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków
Tel.: 500-222-979

www.giertych-kancelarie-prawne.pl
Agata.Jaczynska@Giertych-Kancelarie-Prawne.pl
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl
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Podziękowanie
Mieszkańcom dzielnicy Łąki, a szczególnie ulic Granicznej, Poniatowskiego, Świeżej, Narutowicza, Mariańskiej, 

Szwoleżerów, Żytniej, Fabrycznej, Spiskiej, Poziomkowej, Kresowej, Mieszkańcom wsi Chrzanów Mały, Chrzanów Duży,
Kozerki, Kozery oraz Mieszkańcom Milanówka 

za cierpliwość i zrozumienie okazane podczas budowy grodziskiego wiaduktu. 

 Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

  

W imieniu mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i okolic,
dla których zamknięcie grodziskiego wiaduktu było ogromnym utrudnieniem codziennego życia,

składamy podziękowania 
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, 

Dyrektorowi ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie Mariuszowi Kozerze, 

Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie Jaromirowi Grabowskiemu i Pani Mirosławie Kamińskiej

oraz wykonawcy inwestycji – fi rmie Eurovia Polska S.A. i kierownikowi budowy Krzysztofowi Kolasie
za zaangażowanie i pomoc w przyspieszeniu prac związanych z budową

i oddaniem do użytku nowej przeprawy. 

 Ulica Błońska w połowie ma chodnik, a w połowie – nie
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NADARZYN
Władze gminy planują 
w końcu zakończyć 
modernizację chodnika 
przy ul. Błońskiej. 
Wbrew nadziejom, 
nie mają co liczyć 
na pomoc fi nansową 
Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

I nwestycja ciągnie się od 
2010 roku, kiedy to czę-
ściowo przeprowadzono 

prace przy budowie chodnika. 
Wykonany został ponadkilome-
trowy odcinek, jednak do ukoń-
czenia zadania pozostało blisko 
900 metrów. Głównie ze wzglę-
dów fi nansowych inwestycji nie 
udało się zrealizować zarówno 
dwa lata temu, jak i w ubiegłym 
roku. Teraz ma być inaczej, bo-
wiem gmina zabezpieczyła ponad 
700 tys. zł na to przedsięwzięcie 
i ciągle liczy, że w kosztach party-
cypować będzie zarządca drogi, 
czyli Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. – Koszty są du-
że, bo dochodzi kwestia pobocza 
i rowu. W związku z tym chciał-
bym, aby zarząd dróg pomógł 
nam w tej budowie – mówi Ja-
nusz Grzyb, wójt gminy. Po cichu 
liczy, że drogowcy pokryją 1/3 po-
niesionych nakładów. – Z chwilą 

Chodnik wyłącznie za swoje

Wojewódzkich. I nie pozostawia 
złudzeń. – W związku z tym nie 
ma możliwości, aby MZDW sfi -
nansowało w jakikolwiek sposób 
zadanie. Nie ma również możli-
wości, aby zadanie rozliczyć 
w  przyszłości – dodaje. 

Jeśli więc władze gminy po-
ważnie myślą o dokończeniu 
modernizacji chodnika, to… 
– Jedyną możliwością jest reali-
zacja zadania we własnym zakre-
sie przez samorząd i przekazanie 
go później jako pomoc rzeczowa 
dla województwa – puentuje Mo-
nika Burdon. 

Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Błońskiej ciągnie się od 2010 roku

kiedy otrzymam przedłużenie po-
zwolenia na budowę, udam się do 
nich i poproszę abyśmy wspól-
nie zrealizowali ten kontrakt 
– dodaje wójt Nadarzyna.    

Sęk jednak w tym, że drogowcy 
z otwartymi ramionami nie cze-
kają… – Niestety, trudna sytuacja 
fi nansowa województwa spowo-
dowała, że w tym roku w planie 
fi nansowym nie ma żadnych środ-
ków na realizację porozumień 
z samorządami w zakresie bu-
dowy chodnika – informuje Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
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GRODZISK MAZOWIECKI 
W przychodni przy ulicy Szczerkow-
skiego w Grodzisku 9 stycznia zmarł 
mężczyzna. – To był mężczyzna 
w wieku ok. 60 lat – mówił Aleksan-
der Hepner, rzecznik prasowy Falck 
Medycyna. – W przychodni oczekiwał 
na wizytę u lekarza. Nie było tam du-
żej kolejki, chyba była tylko jedna 

osoba przed nim, która weszła 
do gabinetu. Nagle rozległ się 
dźwięk upadającego ciała. Obsługa 
przychodni podaje, że lekarze 
wybiegli na korytarz, zobaczyli 
leżącego mężczyznę. Podjęli czyn-
ności resuscytacyjne i wezwali nas. 
Przejęliśmy od zespołu czynności 

reanimacyjne, pacjent został 
zaintubowany, raz był defi brylowa-
ny, uciskaliśmy  też jego klatkę pier-
siową na przemian z podawaniem 
leków przez ponad 40 minut. 
Niestety pacjent zmarł. Na razie 
nie wiemy, co mogło być przyczyną 
śmierci – dodawał. (DP)

W grodziskiej przychodni 
zmarł mężczyzna 
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REGION
Prokuratura 
złożyła odwołanie 
w sprawie wyroków 
dla członków tzw. 
gangu pruszkowskiego. 
Według niej kary są 
zdecydowanie za niskie.

W toczącym się wiele lat pro-
cesie na ławie oskarżonych 
zasiadło 37 osób. W sumie 

postawiono im 160 zarzutów 
(chodziło m.in. napady, pobicia, 
porwania, handel bronią i narko-
tykami, wymuszenia). Oskarże-
ni odpowiadali za przestępstwa 
z lat 1995–2003. Akt oskarże-
nia został oparty w dużej mierze 
na zeznaniach świadków koron-
nych. Prokuratura zażądała dla 
członków grupy pruszkowskiej 
kar od 15 lat do roku więzienia 
w zawieszeniu. Z kolei obrona 

Prokuratura: wyroki dla grupy pruszkowskiej za niskie
domagała się uniewinnienia 
ze względu na małą wiarygod-
ność świadków koronnych. Pro-
ces trwał sześć lat. Ostatecznie 
kilkanaście osób uniewinniono. 
Oczyszczeni z zarzutów zosta-
li m.in. Andrzej Z., ps. Słowik 
i Zygmunt R, ps. Bolo.

Jak podał portal rmf24.pl 
prokuratura uważa, że wyroki 
dla członków grupy pruszkow-
skiej, które zapadły we wrześniu 

2012 r. były wyjątkowo łagod-
ne. Dlatego też ostatnio złoży-
ła odwołanie.

Przypomnijmy: najwyższy 
wyrok (ośmiu lat pozbawienia 
wolności) otrzymał Marcin B. 
ps. Bryndziak. Dwie osoby usły-
szały wyroki pięciu lat więzienia, 
jedna – czterech i pół roku, dwie 
– trzy i pół roku. Ośmiu oskarżo-
nym wymierzono po dwa lata wię-
zienia. – Zarzuty dotyczyły spraw 

sprzed kilkunastu lat i w większo-
ści sądzone osoby są już w innej 
sytuacji zawodowej i rodzinnej – 
mówiła sędzia Beata Najjar.

Andrzej Z. (obecnie B.) ps. 
Słowik był wspólnie z Ryszar-
dem Boguckim oskarżony także 
o nakłanianie Artura Zirajew-
skiego ps. Iwan do zabójstwa sze-
fa policji Marka Papały. Generał 
został zastrzelony 25 czerwca 
1998 r. przy samochodzie przed 

blokiem, w którym mieszkał. Ba-
zując na zeznaniach Zirajewskie-
go prokurator żądał dla Andrzeja 
Z. i Boguckiego ośmiu lat pozba-
wienia wolności. Sąd jednak ich 
uniewinnił. Uznał przedstawio-
ny materiał dowodowy za „kru-
chy” i niespójny. 

Stwierdzono również, że w ca-
łej sprawie prokuratury łódzka 
i warszawska nie współpraco-
wały ze sobą należycie.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN 
Chociaż mieszkaniowy 
zasób gminy Raszyn 
do ubogich nie należy, 
to jednak jeszcze 
sporo mu brakuje, 
aby w pełni zaspokoić 
potrzeby. Liczba 
osób oczekujących 
na przydziały 
mieszkań socjalnych 
i komunalnych się 
wydłuża.

N a koniec ubiegłego ro-
ku mieszkaniowy zasób 
gminy stanowiło 85 lo-

kali znajdujących się w 17 bu-
dynkach. Pięćdziesiąt z tych 
mieszkań lokatorzy wynajmu-
ją na czas nieokreślony i znaj-
dują się one w domach będących 
w całości własnością gminy. 
Ponadto Raszyn dysponuje 22 
mieszkaniami socjalnymi, a tak-
że dwunastoma lokalami znaj-
dującymi się we wspólnotach 
mieszkaniowych. Jeden lokal 
wynajmowany jest na czas trwa-
nia umowy o pracę.

Powyższe dane pochodzą 
z wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, jaki przed kil-
koma dniami przyjęli radni. 
Wynika z niego jasno, że Ra-
szyn w zależności od sytu-
acji finansowej będzie dążył 
do jego powiększenia. Pro-
blem w tym, że w kasie gminy 
się nie przelewa. Przed bli-
sko czterema laty oddano do 
użytku 48 mieszkań przy ul. 
Nadrzecznej, co w znacznym 

Do mieszkań stoi kolejka

– przyznaje Andrzej Zaręba, 
wójt gminy. 

W jego opinii Raszyn jest spe-
cyfi czną miejscowością, w której 
nie ma budynków „odziedziczo-
nych” po zakładach, a dominuje 
zabudowa jednorodzinna. Tym 
samym chociażby liczba miesz-
kań komunalnych nie jest wy-
soka. Inna sprawa to regulacje 
ustawowe, które nie przystają do 
realiów. Jednym z głównych za-
łożeń gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym jest to, że wpły-
wy osiągane z wynajmu lokalu 
mają nie tylko wystarczyć na bie-
żące utrzymanie budynków, ale 
również pozwolić gminie odło-
żyć środki na budowę kolejnych 
mieszkań. Kłopot w tym, że 
w Raszynie… – Wydatki wzglę-
dem uzyskiwanych dochodów 
nie bilansują się – mowi wicewójt 

Mirosław Chmielewski. Dodaje, 
że gmina ma w tym przypadku 
związane ręce. – Działa się w ra-
mach norm ustalonych przez wo-
jewodę, który co pół roku podaje 
wskaźnik odtworzeniowy. Nie 
ustala go jednak dla poszczegól-
nych gmin, tylko jest on podawa-
ny ogólnie. Jeśli do tego dodamy 
umowy socjalne zawierane z wy-
najmującym mieszkanie, gdzie 
z góry ustalone są stawki czyn-
szowe, to gmina nie jest w stanie 
nigdy odtworzyć wartości wy-
najmowanych lokali – twierdzi 
Chmielewski. W rezultacie, rocz-
nie gospodarowanie zasobem lo-
kalowym kosztuje kiesę gminy 
ponad 300 tys. zł. 

Czy to oznacza, iż oczeku-
jący na przydziały skazani są 
na długoletnią niepewność? 
W pewnym sensie tak, bowiem 
już teraz gmina rocznie oddaje 
średnio cztery mieszkania, które 
nie tylko pochodzą „z odzysku”, 
ale w głównej mierze trafi ają do 
osób mających sądowe wyroki 
związane z nakazem eksmisji. 
I to oni w pierwszej kolejności 
otrzymują przydziały. 

Rozwiązaniem problemu mo-
że być budowa nowych miesz-
kań komunalnych. I takie są 
plany włodarzy gminy. Budyn-
ki miałyby powstać w Podolszy-
nie. – Aktualnie robimy zmiany 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, aby 
móc wprowadzić tam budownic-
two wielorodzinne. Inwestycja 
nie ruszy jednak wcześniej niż 
w 2015 czy nawet 2016 r., tym 
bardziej, iż w tym roku nie prze-
znaczyliśmy na ten cel żadnych 
środków fi nansowych – mówi 
wójt Andrzej Zaręba. 

W Raszynie przybywa oczekujących na przydziały mieszkań socjalnych i komunalnychW Raszynie przybywa oczekujących na przydziały mieszkań socjalnych i komunalnych

stopniu zniwelowało ówcze-
sne zapotrzebowanie, jednak 
od tego czasu wiele się zmieni-
ło. Lista osób oczekujących na 

tyle lokali stanowiło 
zasób mieszkaniowy 
gminy na koniec 
ubiegłego roku 
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 Budynki komunalne przy ulicy Nadrzecznej

PRUSZKÓW
Miała być już uruchomiona 
dawno temu, teraz 
przygotowania do 
jej wprowadzenia 
wstrzymano. 
O co chodzi? O strefę 
płatnego parkowania 
niestrzeżonego 
w Pruszkowie.

Kilka lat temu miejscy włoda-
rze rozpoczęli prace, które miały 
umożliwić stworzenie w centrum 
Pruszkowa strefy płatnego par-
kowania niestrzeżonego (SPPN). 
Takie rozwiązanie zapewniło-
by szybki i wygodny dostęp do 
miejsc parkingowych znajdują-
cych się przy głównych ulicach, 
a co za tym idzie ułatwiło korzy-
stanie z punktów usługowych 
i sklepów. Każdego dnia w go-
dzinach 7.00 – 18.00 znalezienie 
wolnego miejsca parkingowego 
na ul. Kościuszki czy przy sta-
cji PKP w Pruszkowie graniczy 
z cudem. Wielu przechodniów 
podkreśla też, że samochody 
jeśli już są zaparkowane, to tak, 
że praktycznie zagradzają chod-
nik. Dlatego też pomysł wpro-
wadzenia SPPN zyskał dużą 
grupę zwolenników.

Przygotowania związa-
ne z wprowadzeniem SPPN 
w Pruszkowie trwają od kilku 
lat. I nie należą do łatwych. Stre-
fa płatnego parkowania została 

wytyczona na wielu drogach po-
wiatowych, bo to właśnie one sta-
nowią główne miejskie arterie. 
Problem jednak w tym, że usta-
lenia pomiędzy władzami miasta 
a zarządcą poszczególnych dróg, 
czyli pruszkowskim starostwem 
ciągnęły się w nieskończoność. 
W dalszej kolejności przeszko-
dą do wprowadzenia SPPN były 
liczne remonty drogowe prowa-
dzone zarówno w samym Prusz-
kowie, jak i okolicach.

Dziś wiadomo już, że wpro-
wadzenie płatnej strefy par-
kowania w mieście zostało 
wstrzymane. – Na razie przeło-
żyliśmy to na czasy, kiedy ulegnie 

SPPN w zawieszeniu

przydziały sięga już blisko 140 
nazwisk. – Potrzeby są znacz-
nie większe niż zapisane jest to 
w programie gospodarowania 

85
Strefa zapewniłaby 
szybki i wygodny 
dostęp do miejsc 
parkingowych przy 
głównych ulicach

przebudowie cześć ulic w cen-
trum miasta. W najbliższym 
czasie planujemy zmodernizo-
wanie ulic Miry Zimińskiej-Sy-
gietynskiej, Kościuszki, Potu-
lickich, Kościelnej. Myślę że do 
tematu trzeba będzie powrócić 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.  (AS)
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W JEDNĄ STRONĘ

Ceny od

z 11 polskich lotnisk (wł. Modlin)

Lataj z Ryanair

Rezerwacje do północy 13.01  .2014. Dni podróży: pon - czw.  Loty od lutego do marca.  Liczba biletów w promocji ograniczona. Szczegóły, warunki i postanowienia na Ryanair.com. Ceny nie zawierają opłat i kosztów opcjonalnych.  Loty z Modlina.

www.ryanair.com

Reklama

PIASTÓW
Z ujęcia wody oligoceńskiej przy 
ulicy Popiełuszki codziennie ko-
rzysta wiele mieszkańców Pia-
stowa. Tymczasem urzędnicy 
informują, że z powodu awarii 
urządzeń hydraulicznych studnia 
będzie nieczynna przez ponad ty-
dzień. Co było przyczyną awarii? 

– W ujęciu przy ulicy Popiełuszki 
popsuł się aerator, nie przepusz-
cza wody i trzeba go wymie-
nić – mówi Wiesław Krędzelak, 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miejskiego w Piastowie. 
– Jest to takie urządzenie, które 

nadmuchuje powietrze do 
wody, żeby wytrącić z niej 
żelazo. Kiedy on jest nie 
sprawny woda nie oczyszcza się 
odpowiednio. Przewidujemy, że 
do 17 stycznia to ujęcie będzie 
nieczynne, ale termin ten może 
ulec zmianie – dodaje. (DP)

Ujęcie wody oligoceńskiej 
przy ul. Popiełuszki nieczynne

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Można już korzystać 
z nowego przystanku 
kolejowego Ursus 
Niedźwiadek. 7 stycznia 
rano pociągi po raz 
pierwszy zabrały 
pasażerów z peronów.

N a ten przystanek miesz-
kańcy czekali od kilku-
dziesięciu lat. W końcu 

w połowie 2012 r. ruszyła jego bu-
dowa, prowadzona przez Zarząd 
Transportu Miejskiego (przej-
ście podziemne) i PKP Polskie 
Linie Kolejowe (infrastruktu-
ra kolejowa). Termin zakończe-
nia inwestycji był przesuwany 
ze względu na problemy proce-
duralne związane z pozyskiwa-
niem gruntów. Przystanek miał 
być gotowy na przełomie 2013 
i 2014 r. W listopadzie ubiegłego 

Pociągi zabierają już pasażerów z Niedźwiadka
roku pojawiły się informacje, że 
z powodu przeciągających się prac 
przy przejściu podziemnym, od-
danie do użytku obiektu może na-
stąpić w lutym. Roboty udało się 
skończyć wcześniej i od 7 stycznia 
z przystanku Ursus Niedźwiadek 
mogą korzystać pasażerowie.

Kolejarze podkreślają, że in-
westycję zrealizowano sprawnie. 
– Warto zaznaczyć, że przysta-
nek wybudowaliśmy dość szyb-
ko, bo w mniej niż półtora roku. 
Umowa z wykonawcą zosta-
ła podpisana w czerwcu 2012 r., 
przekazanie budowy nastąpiło 
w lipcu, a prace budowlane czę-
ści kolejowej zakończyliśmy pod 
koniec października 2013 roku. 
Później pozostały już tylko od-
biory, które trwały do grudnia, 
a potem już tylko należało wpro-
wadzić przystanek do rozkładu 
jazdy – mówi Maciej Dutkiewicz,
rzecznik prasowy PKP PLK.

Z nowego przystanku cieszą się 
głównie mieszkańcy pobliskiego 

osiedla. – Ten przystanek to su-
persprawa. Dojazd do centrum 
Warszawy będzie wygodniejszy 
i szybszy. Pociągiem to jest raptem 
20 minut, natomiast jazda autobu-
sem trwa znacznie dłużej – twier-
dzi Agnieszka, mieszkanka Osiedla 
Niedźwiadek. Jednak, jak to bywa, 
nie wszyscy są zadowoleni. Miesz-
kańcy Grodziska i Pruszkowa do-
jeżdżający do stolicy twierdzą, że 
nowy przystanek jest zbędny, bę-
dzie z niego korzystać niewiele 

osób. Postój na kolejnej stacji nie-
potrzebnie też wydłuży podróż.

Przewoźnicy są jednak zdania, 
że z czasem na peronach Niedź-
wiadka będzie się pojawiać wię-
cej pasażerów. – Prawdopodobnie 
po miesiącu funkcjonowania tego 
przystanku będziemy mieć pierw-
sze statystyki dotyczące liczby 

pasażerów tam wsiadających i wy-
siadających – mówi Magdalena 
Lerczak, rzecznik prasowy SKM 
Warszawa. – Z wieloma nowymi 
przystankami jest tak, że ludzie 
muszą się do nich przyzwycza-
ić. W pierwszych dniach nie mu-
si być wcale wielkich tłumów, 
ale prawdopodobnie z biegiem 

czasu pasażerowie coraz liczniej 
będą z niego korzystać – dodaje.

Perony przystanku na Niedź-
wiadku mają tzw. konstrukcję 
wyspową. W centralnym punk-
cie znajduje się wiata. Zostały też 
wykonane przejścia podziemne, 
którymi można się przedostać za-
równo na ul. Szarych Szeregów, 
jak i ul. Orląt Lwowskich. Przy 
tej ostatniej ulicy ZTM w poło-
wie 2012 r. zakończył budowę 
parkingu przesiadkowego Parkuj 
i Jedź. Koszt budowy przystanku 
na Niedźwiadku to ok. 15 mln zł.

To nie jedyna inwestycja przy-
stankowa na linii Warszawa 
– Skierniewice. – W przyszłej per-
spektywie unijnej, czyli na lata 
2014–2020 planujemy budowę 
kolejnego przystanku kolejowe-
go, tym razem w gminie Brwinów 
w miejscowości Parzniew. Jed-
nak dokładne informacje na ten 
temat będziemy mieli po przygo-
towaniu niezbędnej dokumentacji 
– podkreśla Maciej Dutkiewicz. 
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Budowa nowego przystanku kolejowego Ursus Niedźwiadek kosztowała ok. 15 mln zł. Składy zatrzymują się na nim od 7 stycznia 

GRODZISK MAZOWIECKI
W tym roku 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 
w Grodzisku 
Mazowieckim 
rozpocznie wznoszenie 
dwóch budynków 
mieszkalnych 
przy ul. Traugutta.

Gminni włodarze od dłuższego 
czasu zastanawiali się nad roz-
wiązaniem problemu starych 
kamienic szpecących centrum 
Grodziska, a także miejscowości 
ościenne. Wśród miejsc, gdzie 
mieszkańcy przebywali lub na-
dal przebywają w warunkach 

urągających standardom, znaj-
dują się m.in. baraki przy ulicy 
Ułańskiej oraz kamienice przy 
ul. Harcerskiej, Hynka, Obroń-
ców Getta, Żwirki i Wigury, 
przy kościele św. Anny i dep-
taku w Grodzisku. Już w listo-
padzie 2012 roku burmistrz 
Grzegorz Benedykciński za-
powiadał, że wkrótce powsta-
nie dokumentacja projektowa 
nowych budynków, zaś w 2014 
r. ruszą prace przy ich budo-
wie. Zgodnie z tamtymi zapo-
wiedziami zostaną postawione 
przy ulicy Traugutta.

Paweł Burzyk, dyrektor gro-
dziskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej poinformował, 

Zamieszkają przy ulicy Traugutta
że docelowo inwestycja ta wyge-
neruje nowe miejsca zamieszka-
nia dla 70 rodzin. Lokale będą 
jedno- i dwupokojowe. Na li-
ście oczekujących na mieszka-
nie socjalne jest blisko 25 osób, 
na komunalne – 20. 

Kolejne stare budynki w Gro-
dzisku Mazowieckim czekają 
na rozbiórkę, co oznacza, że 
trzeba będzie zapewnić loka-
le zastępcze przesiedlanym 
mieszkańcom. W planach jest 
rozbiórka obiektów przy uli-
cach 11 Listopada 6, Hynka 10, 
Hynka 12, Obrońców Getta13, 
Obrońców Getta 15, Obrońców 
Getta 23, Obrońców Getta 25, 
Obrońców Getta 27.  (AF)

GRODZISK MAZOWIECKI
W 2014 r. dochody 
grodziskiej gminy 
wyniosą ponad 154 mln zł. 
Przeszło 28 mln zł 
pójdzie zaś na 
realizację różnych 
zadań inwestycyjnych.

Największą część z tej puli prze-
znaczono na budowę i moder-
nizację dróg. Chodzi o poprawę 
bezpieczeństwa (wysepki, chod-
niki, progi czy sygnalizacja świetl-
na) jak i utwardzanie i moderni-
zację kolejnych odcinków ulic.

W tegoprocznym planie in-
westycyjnym samorządowcy 
uwzględnili m.in. ulice Fabrycz-

ną, Żytnią, Jaworową, Głogową, 
Tylną, Jelenią, Baśniową, Kas-
prowicza, Słoneczną, Niską, Gli-
nianą, Zieloną, Westfala, Cichą, 
Sadową, Wólczyńską, Daleką, 
Okrzei, Rzemieślniczą, Grabo-
wą, Radiową, Piaskową, Dia-
mentową, Spacerową, Gogola, 
Borową, Konopnickiej, Aleję Sa-
dową w Książenicach. W ciągu 
ul. Okulickiego zbudowany zo-
stanie chodnik, remont przej-
dzie też plac przed dworcem 
kolejowym w Grodzisku.

Władze chcą także zadbać 
o ład przestrzenny w obrębie 
ulic Orzeszkowej, Armii Kra-
jowej, Szczerkowskiego, Bair-
da i Teligi. Modernizacją zostaną 

28 mln zł na realizację inwestycji
również objęte parkingi przy uli-
cach Bartniaka i Kilińskiego. 
2 mln zł włodarze zamierzają 
przeznaczyć na wsparcie woje-
wództwa mazowieckiego przy 
budowie południowej i zachod-
niej obwodnicy Grodziska. 1 mln 
zł zapisano jako wsparcie gminy 
przy modernizacji drogi powia-
towej Grodzisk – Siestrzeń – Oj-
rzanów. Dzięki tym pieniądzom 
w Kadach, Opypach i Książeni-
cach pojawią się chodniki.

Inną dużą inwestycją grodzi-
skiej gminy w 2014 r. będzie roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 
1 kosztem 3,5 mln zł oraz bu-
dowa 64 mieszkań komunal-
nych – 1,5 mln zł.  (AF)

– Przystanek 
wybudowaliśmy dość 
szybko, bo w mniej niż 
półtora roku – mówi 
Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy 
PKP PLK 

 Z czasem na przystanku kolejowym będzie się 
pojawiać więcej pasażerów
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Już po raz trzeci przyznano w Ra-
szynie statuetki „Anioły Kultury”. 
– Jest to okazja do podziękowania 
tym, którzy wspierają działalność 
samorządowej instytucji kultury – 
mówi Elżbieta Kuczara, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, orga-
nizatora przedsięwzięcia. Kapituła 

zdecydowała się przyznać statuet-
ki raszyńskim parafi om, które po-
magają w organizacji koncertów 
i lokalnych uroczystości. „Anio-
ły Kultury” odebrali: ks. Zdzisław 
Karaś (proboszcz Parafi i Raszyn), 
ks. Bartłomiej Kapałka (proboszcz 
Parafi i Rybie) oraz ks. Grzegorz 

Jaszczyk (proboszcz Parafi i 
Dawidy Bankowe). W trakcie uro-
czystości, które odbyły się w ko-
ściele w Raszynie, nadano też 
tytuł „Raszyńskiego Talentu Ro-
ku”. Otrzymała go dwójka pia-
nistów: Natalia Rup oraz Jan 
Sebastian Lewandowski. (MAP)

Statuetki „Anioły Kultury” 
zostały przyznane

RASZYN 

Piątek, 10 Stycznia 2014

Reklama

FOTOMIGAWKA

 Mieszkańcy Pruszkowa skarżą się, że wyjazd z ulicy Działko-
wej na skrzyżowaniu z ul. Przyszłości znów jest niebezpieczny. 
Powód? Brak lustra. – Jakiś czas temu, chyba w wyniku kolizji, 
lustro zostało uszkodzone. Przez jakiś czas stało w takim stanie, 
a następnie zniknęło – mówi czytelnik Marian. – Chciałbym się 
dowiedzieć dlaczego w miejsce uszkodzonego nie pojawiło się 
nowe – pytał. Co na to urzędnicy? – Pojedziemy na miejsce 
i sprawdzimy, czy rzeczywiście tego lustra nie ma. Jeżeli tak 
jest, to zostanie ustawione nowe – powiedział Jerzy Kongiel, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.  (DP) 
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NADARZYN
Ambitny – tak Janusz 
Grzyb, wójt Nadarzyna, 
określa przyjęty budżet 
gminy na ten rok. Na 
inwestycje Nadarzyn 
przeznaczy 23 mln zł. 
z czego ponad połowa 
pójdzie na budowę 
zespołu szkół w Ruścu.

Wiele wskazywało, że mo-
gła to być do najszybsza sesja 
budżetowa w regionie. Radni 
bez najmniejszych zastrzeżeń 
„przyklepywali” kolejne punk-
ty i gdyby nie przedostatni z nich 
– interpelacje, zapytania i wolne 
wnioski – to obrady zajęłyby nie-
spełna godzinę. A tak wydłużyły 
się o kolejne 60 minut, które zdo-
minowała przede wszystkim te-
matyka zbliżającego się w gminie 

większości radnych nie wyha-
muje rozwoju gminy. – Umoż-
liwi nam realizację wszystkich 
inwestycji, które były zamierzo-
ne w wieloletnim planie – mówi 
Janusz Grzyb, wójt Nadarzyna. 

O jakich więc inwestycjach 
mowa? Przede wszystkim bu-
dowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Ruścu. Na ten 
cel w przyszłorocznym budże-
cie zapisano blisko 13 mln zł. 
Rozbudowy świetlic doczeka-
ją się mieszkańcy Urzutu i Roza-
lina, natomiast kotłowania przy 
szkole w Woli Krakowiańskiej 
przejdzie wyczekiwaną moder-
nizację. Ponadto w budżecie 
znalazły się środki na budowę 
kanalizacji w Szamotach, Ka-
jetanach, Ruścu, Młochowie-
-Żabieńcu oraz na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Nada-
rzynie. Nieco ponad 2,6 mln zł 
radni zdecydowali się przezna-
czyć na drogi gminne, z czego na 
uwagę zasługuje budowa chod-
nika przy ul. Błońskiej w Nada-
rzynie (czytaj też str. 3). Nowy 
blask zyskają ponadto ulice Je-
miołowa w Starej Wsi, a także 
Majowa w Ruścu.

Z inwestycji, których nie udało 
się zapisać w budżecie, na pierw-
szy plan wybija się zespół pała-
cowo-parkowy w Młochowie. 
– Szkoda tym bardziej, że za-
inwestowaliśmy tam już kilka 
milionów złotych. Mogliśmy 
pozyskać kolejne środki z fun-
duszów, ale zespół szkół był waż-
niejszy od zespołu pałacowego 
– przyznaje wójt Grzyb.  (MAP) 

Budżet gminy w cieniu
referendalnej zawieruchy 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW 
„Przejadają” pieniądze, 
czy faktycznie walczą 
z kryzysem? W tym roku 
Piastów na inwestycje 
przeznacza 1,9 mln zł. 
– Za taką sumę kupiłem 
dom z niewielką 
działką w Pruszkowie 
– komentuje jeden 
z internautów.

I to właśnie ta kwota wzbu-
dza najwięcej kontrowersji. 
Zresztą żadnych złudzeń nie 

pozostawiają dane napływające 
z ościennych miejscowości, gdzie 
środki przeznaczone na inwe-
stycję i rozwój są zdecydowanie 
wyższe. W samym Brwinowie 
wydatki inwestycyjne stanowią 
ponad 24 proc. środków w sto-
sunku do wysokości planowanych 
wydatków. W Grodzisku Mazo-
wieckim i Milanówku wskaźnik 
przekracza 18 proc., natomiast 
Podkowa Leśna może pochwa-
lić się 13 procentami środków. 
Na tym tle Piastów jawi się jako 
„kopciuszek”. 1,9 mln zł, to za-
ledwie nieco ponad 3 proc. z ca-
łości pieniędzy przeznaczonych 
na wszystkie wydatki. Nic więc 
dziwnego, że na władze miasta 
spadła lawina krytyki ze strony 
mieszkańców, w który część wi-
dzi nawet… zagładę miejscowo-
ści. – Błagajmy Warszawę aby nas 

Jeszcze miasto, jutro skansen?

przyjęła pod swoje skrzydła, bo 
te miasto to będą pokazywać ja-
ko skansen – komentuje na por-
talu wpr24 jeden z czytelników. 
– Miasto stało się grajdołem 
– dodaje inny. Pochlebnych opi-
nii i komentarzy próżno szukać.

Od razu rodzi się więc pytanie, 
co urząd robi z pieniędzmi, tym 
bardziej, że łączna kwota wydat-
ków opiewa na sumę 58 mln zł. 
– Mamy znaczące  wydatki bie-
żące – przyznaje Krzysztof Smo-
laga, wiceburmistrz. Przyczynę 
tak skromnego budżetu widzi 
w jednym. – Nasze dochody to  
głównie wpływy z podatku PIT 
od mieszkańców. A jeśli doda-
my do tego fakt, że ponad poło-
wę budżetu pochłania oświata, 
to trudno liczyć na to, że pienią-
dze przeznaczane na inwestycje 
będą zadowalające – dodaje. Co 
w takim razie z osądem, iż urząd 

Skromne środki na inwestycje w Piastowie budzą szereg kontrowersji

„przejada” pieniądze? – Jest zu-
pełnie nieprawdziwy. Wystarczy 
porównać nasz urząd z admini-
stracją na przykład w Brwino-
wie, gdzie pracuje 120 osób, a u 
nas, na etatach zatrudnionych jest 
63 osoby. I o ile mamy podobne 
wydatki na oświatę, tak zgoła od-
mienne są uzyskiwane dochody. 
Stąd taka przepaść – twierdzi 
Krzysztof Smolaga.

Dla wszystkich samorządów ko-
łem ratunkowym na pozyskiwanie 
środków na inwestycje są dotacje 
unijne. Na tym polu Piastów też 
odstaje. – Jesteśmy gminą miejską 
i z tego względu, od razu na wej-
ściu, jesteśmy na straconej pozycji. 
W tego typu dotacjach preferowa-
ne są gminy miejsko-wiejskie, któ-
re na dzień dobry otrzymują cenne 
punkty za „pochodzenie” – pod-
kreśla wiceburmistrz. Ale doda-
je, że nie oznacza to, iż Piastów ze 

środków UE nie pozyskał ani zło-
tówki. – Zdobyliśmy środki głow-
nie na „programy miękkie”, jak 
chociażby dla trzech szkół podsta-
wowych w ramach projektu „Roz-
wijamy się z indywidualizacją”, dla 
Świetlicy Środowiskowo-Integra-
cyjnej „Dom  Jana Pawła II” oraz 
środki na programy realizowane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – wylicza Smolaga. 

Niewykluczone, że władzom 
Piastowa uda się pozyskać środ-
ki ze Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Najpewniejszym 
jednak źródłem podreperowania 
wydatków majątkowych na rok 
2014 będzie nadwyżka budżetowa. 
Piastów uniknął defi cytu i według 
wstępnych wyliczeń będzie dyspo-
nował blisko 1,5 mln zł nadwyżki. 
– Całość postaramy się  przezna-
czyć na inwestycje – zapowiada już 
wiceburmistrz Smolaga. 
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 Piastów upada? Tegoroczny budżet raczej wyhamuje rozwój miasta

PRUSZKÓW
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
kolejny raz przygotowuje 
się do poszerzenia 
„wąskiego gardła” 
w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie.

Droga wojewódzka nr 719 od 
stolicy do granicy Pruszkowa 
i Brwinowa ma (minimum) dwa 
pasy ruchu w każdą stronę. Wy-
jątkiem jest niewielki fragment 
na wysokości stadionu Znicza 
w Pruszkowie. Ten zaledwie 
800-metrowy odcinek zwę-
ża się do jednego pasa ruchu 
w jedną stronę i stanowi tzw. 
„wąskie gardło”. To właśnie 
to przewężenie w połączeniu 
z bardzo dużym natężeniem 
ruchu jest komunikacyjną bo-
lączką Pruszkowa i przyczy-
ną tworzących się w mieście 
ogromnych korków.

Zarządcą drogi wojewódz-
kiej 719 jest MZDW. Drogowcy 
już kilka razy przymierzali się 

do przebudowy tego niewiel-
kiego, pruszkowskiego frag-
mentu. Inwestycja choć nie 
wydaje się skomplikowana, to 
jest kosztowna, ponieważ ko-
nieczna będzie wymiana gruntu 
pod trasą. Gdy już znalazły się 
na to przedsięwzięcie pienią-
dze pojawiły się protesty. Roz-
budowa została zablokowana, 
gdyż wojewoda dopatrzył się 
luk w dokumentacji i nakazał 
ją uzupełnić.

Ostatnio Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich po raz ko-
lejny rozpoczął kompletowa-
nie wymaganej dokumentacji 
i pozwoleń. – Jeśli chodzi roz-
budowę drogi wojewódzkiej nr 
719 zarząd powiatu wydał opi-
nię w ramach procedury o wy-
danie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Dotyczy to 
300-metrowego fragmentu od 
skrzyżowania z ul. Bohaterów 
Warszawy w kierunku ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej – wy-
jaśnia Agnieszka Kuźmińska, wi-
cestarosta pruszkowski.  (AS)

Wraca sprawa „wąskiego 
gardła” w Al. Jerozolimskich

referendum. Nie sposób więc 
było nie odnieść wrażenia, że 
głosowanie nad jednym z naj-
ważniejszych dokumentów dla 
Nadarzyna zeszło na drugi plan.

A sam budżet, chociaż na kola-
na nie powala, to jednak w opinii 

Nieco ponad 
2, 6 mln zł radni 
zdecydowali się 
przeznaczyć na 
drogi gminne

Skromne środki na inwestycje w Piastowie budzą szereg kontrowersji
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NADARZYN
Za jazdę samochodem po pija-
nemu odpowie mężczyzna, któ-
ry mając blisko 2 promile we krwi 
spowodował kolizję z innym autem 
w Nadarzynie. Do zdarzenia doszło 
6 stycznia przy ulicy Pruszkowskiej. 
– Po godz. 17.00 odebraliśmy zgło-
szenie o kolizji w Nadarzynie. Gdy 

policjanci dotarli na miejsce, świad-
kowie wskazali im sprawcę kolizji. 
Był to 36-letni kierowca Fiata Pun-
to, który uderzył w zaparkowane 
BMW. Został on przebadany 
alkomatem i okazało się, że ma 
1,8 promila alkoholu w organizmie. 
Zachowywał się dość agresywnie, 

jeszcze przed przybyciem poli-
cjantów, a także gdy się pojawi-
li. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał 
– powiedziała kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 36-la-
tek odpowie za jazdę pod wpływem 
alkoholu i spowodowanie kolizji. (AF)

Kierowca auta był pijany, 
na dodatek agresywny

Piątek, 10 Stycznia 2014

Reklama

Docenieni
PIASTÓW
Piastowska rada 
miejska nagrodziła 
sportowców i ich 
trenerów.

Wyróznienia przyznano 
w kategoriach: za wyniki 
sportowe w międzynaro-
dowym i krajowym współ-
zawodnictwie sportowym 
oraz za szczególne osiągnię-
cia we współzawodnictwie 
sportowym w 2013 r. W dru-
gim przypadku nagrodzono 
Kacpra Linke (badminton) 
oraz Blankę Mysiorek (ka-
rate tradycyjne).

W pierwszej kategorii naj-
liczniejszą grupę stanowili 
koszykarze MUKS „Pivot” 
(w ubiegłym roku wywal-
czyli mistrzostwo Mazow-
sza w kategorii młodzików). 
Ponadto w gronie nagrodzo-
nych sportowców z Piastowa 
znaleźli się m.in. Wiktoria 
Przygoda, Paula Pałdy-
na (akrobatyka sportowa), 
Gabriela Pawłowska (lek-
koatletyka – skok w dal) 
oraz Piotr Kaczyński (ka-
rate tradycyjne).  (MAP)  

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W kalendarzu styczeń, 
a za oknem... jesień. 
Zima łaskawa –  mrozu 
nie ma, śnieg nie sypie. 
Oszczędzają na tym 
samorządy, a tracą 
fi rmy odpowiedzialne 
za zimowe 
utrzymanie dróg.

W iększość osób pod-
kreśla, że obecna aura 
bardziej przypomina 

późną jesień lub wczesną wio-
snę, a nie zimę i czas sezonu nar-
ciarskiego. Śniegu próżno szu-
kać nawet w górach. Marzenia 
o przysłowiowych białych Świę-
tach Bożego Narodzenia rów-
nież się nie spełniły, bo pogoda 
za oknami bardziej wskazywa-
ła na to, że odwiedzi nas wiel-
kanocny króliczek, a nie św. Mi-
kołaj. Z aury niezadowoleni są 

Zima pozwala oszczędzać
miłośnicy białego szaleństwa 
i dzieci, które zamiast lepić bał-
wany i ślizgać się na lodowisku 
nudzą się w domach. Jednak taka
pogoda ma również plusy. Dos-
trzegają je kierowcy i... samo-
rządowcy, bo brak śniegu to 
oszczędności w miejskiej kasie. 

zarezerwowano ponad 2,5 mln 
zł brutto. Jednak do tej pory płu-
gi Miejskiego Zakładu Oczysz-
czania, który wygrał przetarg 
na to zadanie, musiały na dro-
gi wyjeżdżać zaledwie kilka ra-
zy. Głównie za sprawą śnieżycy 
towarzyszącej orkanowi Ksawe-
ry, który nawiedził nasz region 

6 grudnia ubiegłego roku. Ile za-
tem miasto do tej pory wydało na 
zimowe utrzymanie dróg? Nie-
wiele. – Plan fi nansowy przezna-
czony na zimowe odśnieżanie 
ulic miejskich w 2013 r. wyno-
sił 300 000 zł. Z tej kwoty wy-
datkowano w grudniu 36 756 zł 
– informuje Elżbieta Jakubczak-

Do tej pory pługi Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie wyjeżdżały zaledwie kilka razy
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łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Brak śniegu to brak wyjazdów 
pługów i solarek, a co za tym idzie 
brak pieniędzy w kasie MZO. Mia-
sto nie płaci bowiem za gotowość 
do wyjazdu, a jedynie za każdy od-
śnieżony kilometr. Stawka jest 
dodatkowo zróżnicowana w za-
leżności od kategorii zimowego 
utrzymania danej drogi. 

Urzędnicy podkreślają jednak, 
że nie należy cieszyć się z uzy-
skanych obecnie oszczędności, 
bo zima może jeszcze zaatako-
wać. Podobnie było w ubiegłym 
roku, gdzie początkowo była ła-
godna, ale później śnieg zalegał 
praktycznie do początku maja. 
– Jesteśmy gotowi na ewentual-
ny atak zimy, na bieżąco pełnimy 
dyżury – mówi Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska. – Prognozy 
co prawda są dość optymistycz-
ne, ale miejmy nadzieje, że za kil-
ka tygodni zima nie zaatakuje ze 
zdwojoną siłą – dodaje. 

Do tej pory pługi Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie wyjeżdżały zaledwie kilka razy

W samym tylko Pruszkowie na 
zimowe utrzymanie dróg miej-
skich na przełomie 2013 i 2014 r.

W Pruszkowie na 
zimowe utrzymanie 
dróg miejskich 
na przełomie 
2013 i 2014 roku 
zarezerwowano 
ponad 2,5 mln zł 
brutto
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PRUSZKÓW
Już po raz drugi w pruszkowskiej 
BGŻ Arenie odbędą się Mistrzostwa 
Norwegii w Kolarstwie Torowym. 
Skandynawowie zadomowili się 
w Pruszkowie na tyle, że zostawia-
ją swój kolarski sprzęt na miejscu 
w specjalnie wynajętym pomiesz-
czeniu. Na początku jedynie 

trenowali w BGŻ Arenie, z czasem 
zaczęli startować w zawodach kon-
trolnych i w rezultacie zdecydowali 
się tu przeprowadzić swoje mistrzo-
stwa. Drugie Mistrzostwa Norwegii 
w Kolarstwie Torowym w Prusz-
kowie rozpoczną się 10 stycznia. 
Ceremonia otwarcia zawodów 

Norweskie ściganie (kolarskie) 
w pruszkowskiej BGŻ Arenie

zaplanowana jest na godz. 15.30. 
Następnie odbędą się pierwsze 
konkurencje. W kolejnych dniach 
(11 i 12 stycznia) rywalizacja roz-
pocznie się już od godz. 10.00. 
Udział w mistrzostwach weźmie 
ok. 40 kolarzy z Norwegii, a także 
zawodnicy z innych krajów. (DP)

Piątek, 10 Stycznia 2014

PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
starostwo zmaga się 
z ogromnymi problemami 
fi nansowymi. W tym roku 
na inwestycje majątkowe 
przeznaczono skromną 
kwotę 8 mln zł. Nie ma 
już gdzie szukać 
oszczędności.

O sytuacji finansowej prusz-
kowskiego starostwa pisaliśmy 
wielokrotnie. Władze powia-
tu nie dość, że muszą oddawać 
ok. 25 mln zł w formie jano-
sikowego, to jeszcze wykazać 
odpowiednią wysokość docho-
dów. A pieniędzy nie ma skąd 
brać. Dlatego władze powiatu 
starają się szukać oszczędności 
gdzie tylko się da. Kilka mie-
sięcy temu w starostwie prze-
prowadzono redukcję etatów. 
Miało to wpłynąć na zmniej-
szenie wydatków urzędu, jednak 
odbija się również na obsłu-
dze interesantów...

W czasie niedawnej, gru-
dniowej sesji rady powiatu rad-
ny Zdzisław Sipiera pytał, czy 
przewidziane są kolejne zwol-
nienia. – Od wielu miesięcy 
mieliśmy informację, że spada 
zatrudnienie w starostwie. Ale 
cały czas jest ten sam pułap, czyli 
200 pracowników. Skąd to wy-
nika? Z jednej strony mówimy 

i pani starosta zapewnia, że jest 
spadek zatrudnienia, a z dru-
giej utrzymuje się ono dokład-
nie na tym samym poziomie 
– podkreślał.

Okazuje się, że poziom za-
trudnienia w najbliższym czasie 
nie zostanie zmniejszony. Zda-
niem starosty pruszkowskie-
go Elżbiety Smolińskiej jest to 
minimum, którego już nie moż-
na „obcinać”. – Ostatnią liczbę 
jaką zapamiętałam przy ostat-
nich redukcjach to było 208 
osób. Od jakiegoś czasu zatrzy-
maliśmy się na 200 pracowni-
kach. Natomiast posiłkujemy się 
w dużym stopniu osobami, któ-
re odbywają staż z Powiatowego 
Urzędu Pracy – wyjaśniła Smo-
lińska. – Przyznam, że jest dość 
ciężko, ale póki co nasze fi nanse 
nie pozwalają na to, by zwiększyć 
zatrudnienie, choć wyraźnie wi-
dać, że jest ono za małe – dodała.

Na początku grudnia w staro-
stwie zatrudnionych było 200 
osób. Liczba etatów wynosiła 
194, a w tym dziewięć osób (6,2 
etatów), zatrudnionych było 
w filiach Wydziału Komuni-
kacji w Raszynie i Nadarzynie 
(w tym jedna osoba na zastęp-
stwo), cztery osoby przebywały 
na urlopie wychowawczym, a jed-
na na bezpłatnym. Dodatkowo 
sześć osób zostało skierowanych 
z PUP na staż.  (AS) 

Więcej zwolnień
w starostwie nie będzie

REGION
Zła wiadomość dla 
mieszkańców Ożarowa 
Mazowieckiego 
i Piastowa. Władzom 
tych gmin nie udało się 
porozumieć w sprawie 
uruchomienia nowej linii 
autobusowej. 

Mimo że Ożarów od Piastowa 
dzieli ledwie kilka kilometrów, 
mieszkańcy nie mają właściwie 
żadnej możliwości przemiesz-
czania się komunikacją miejską 
między obiema gminami. Moż-
na co prawda korzystać z pocią-
gu, jednak taka podróż odbywa 
się z przesiadką. Paweł Kanclerz, 
burmistrz Ożarowa zwrócił się do 
więc do władz Piastowa z propo-
zycją uruchomienia nowej linii 
autobusowej mającej połączyć 
wymienione wyżej gminy. 

W tym celu Kanclerz poja-
wił się na październikowej se-
sji piastowskiej Rady Miejskiej. 
Przekonywał, że nowa linia była-
by korzystna dla osób dojeżdża-
jących na giełdę w Broniszach, 
czy do ożarowskich zakładów, 
w których pracuje wielu miesz-
kanców  Piastowa. Autobusowa 
trasa przebiegałaby od dworca 
PKP w Piastowie przez wia-
dukt, ul. Piastowską, Poznańską 

Autobus tylko do Konotopy?

do siedziby starostwa powiatu 
warszawskiego-zachodniego.

Burmistrz Piastowa Marek 
Kubicki obiecał wtedy, że „po-
chyli” się nad sprawą. Dziś już 
wiadomo, że do zawarcia porozu-
mienia szybko nie dojdzie, o ile 
w ogóle. – Powodem jest zbyt la-
koniczne określenie warunków 
tego przedsięwzięcia przez gmi-
nę Ożarów Mazowiecki. Suge-
stia udziałów 50/50 była mało 
sprawiedliwa. Ponadto propozy-
cja operatora przewozów przez 
ZTM była mało zadowalająca. 
A przede wszystkim przyczyną 
odmowy są względy finanso-
we i konieczność ograniczenia 
w 2014 roku wydatków bieżą-
cych ze względu na wskaźniki 

Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Do tego tematu może-
my powrócić w sytuacji, kiedy 
będziemy mieli pełne informa-
cję po sondażu wśród mieszkań-
ców Piastowa – poinformował 
nas Marek Kubicki.

Władze Ożarowa rozważają 
więc uruchomienie linii autobu-
sowej we własnym zakresie i wy-
łącznie na terenie gminy. Chodzi 
głównie o zapewnienie transpor-
tu miejskiego mieszkańcom Ko-
notopy. Termin uruchomienia 
nowego autobusu, trasa oraz ce-
ny biletów nie są jeszcze znane. 
– Sądzę, że te wszystkie kwestie 
zostaną rozstrzygnięte w stycz-
niu – mówi Dariusz Skarżyński,
wiceburmistrz Ożarowa.  (KG)

Dotacja na szlak
BRWINÓW
Brwinowski samorząd 
otrzymał unijne 
dofi nansowanie na 
realizację projektu 
„Pola Parzniewskie 
– szlak historyczno-
-przyrodniczy”.

Już wczesniej informowali-
śmy, że gmina przygotowując 
się do przyszłorocznych ob-
chodów 75-lecia bitwy pod 
Brwinowem pracuje nad pro-
jektem zakładającym m.in. bu-
dowę ciągu pieszo-rowerowego 
z Brwinowa do Parzniewa. Wy-
remontowany ma być pomnik 
poświęcony żołnierzom pole-
głym w bitwie pod Brwinowem 
(12–13 września 1939 r.).

W założeniu szlak do Pól 
Parzniewskich powinien peł-
nić nie tylko funkcję historycz-
ną, ale i rekreacyjną. Władze 
Brwinowa chciałyby wprowa-
dzić oznakowanie ścieżek rowe-
rowych i szlaków turystycznych, 
w postaci m.in. tablic informa-
cyjnych. Jedna dotyczyć ma bi-
twy pod Brwinowem na Polach 
Parzniewskich, druga – opi-
sywać walory przyrodnicze 
obszaru chronionego krajobra-
zu doliny rzeki Zimna Woda.

Wartość całego projektu to 
blisko 1,8 mln zł. Kwota dota-
cji to prawie 500 tys. zł.  (AF)

DOMINIK 
PIETRASZEK

MILANÓWEK
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
informował 
od pewnego czasu, 
że są niewielkie 
szanse na powstanie 
obwodnicy Milanówka 
po południowej stronie 
miasta. I sprawdziło 
się – inwestycja 
została wykreślona.

P ołudniowa obwodnica 
Milanówka miała roz-
poczynać bieg w rejonie 

skrzyżowania ulicy Królew-
skiej z ul. Turczynek, a następ-
nie prowadziłaby ul. Wiatracz-
ną, dalej od skrzyżowania z ul. 
Wierzbową do ul. Kazimie-
rzowskiej na wysokości Brwi-
nowskiej i następnie do skrzy-
żowania z ul. Łąkową. „Mila-
nowska” obwodnica przecho-
dziłaby w zachodnią obwod-
nicę Grodziska, czyli drogę 579. 

Za inwestycją optowały m.in. 
władze Grodziska Mazowiec-
kiego, natomiast przeciwni by-
li mieszkańcy i włodarze Mi-
lanówka, okoliczne stowarzy-
szenia. Znaczenie miał też fakt,  

Trasa wykreślona z planów

że Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska wydała nega-
tywną opinię o w sprawie re-
alizacji zadania.

Rezygnacja z realizacji południowej obwodnicy Milanówka

W drugiej połowie listopada 
Monika Burdon, rzeczniczka Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg woje-
wódzkich poinformowała nas, że 
nie ma mowy o rozpoczęciu no-
wych prac nad przebiegiem ob-
wodnicy Milanówka. – Od strony 
północnej jest autostrada, więc 
my obecnie nie jesteśmy zainte-
resowani przebiegiem po tam-
tej stronie. Chcemy odciążyć 
obecną trasę 719, na co szan-
se daje nam południowy wa-
riant. Jednak na to nie ma zgody 
władz i mieszkańców Milanów-
ka, poza tym uzyskaliśmy nega-
tywną decyzję środowiskową. 

A trudno uwierzyć, aby w naj-
bliższym czasie zmienili zda-
nie. Dlatego pozostaje nam na 
razie utrzymanie obecnego śla-
du drogi 719, w ramach bieżą-
cego utrzymania – powiedziała.

Dziś już wiemy, że południo-
wa obwodnica Milanówka nie 
powstanie. Władze Mazowsza 
rozpatrzyły wnioski do planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego województwa i wśród przy-
jętych znalazły się postulaty 
złożone przez Stowarzyszenie 
Przyjazna Komunikacja. Jeden 
z nich dotyczył wykreślenia dro-
gi wojewódzkiej 719 w nowym 
przebiegu, czyli obwodnicy połud-
niowej Grodziska i Milanówka. 

W uzasadnieniu przyjęcia 
wniosku napisano, że „nie prze-
widuje się realizacji obwodnicy 
południowej Milanówka i Gro-
dziska Mazowieckiego w ciągu 
drogi wojewódzkiej 719. Wobec 
niezwykle silnego oporu społecz-
nego przed realizacją tej inwesty-
cji zarządca drogi wojewódzkiej 
zamierza odstąpić od jej dalsze-
go przygotowywania. Funkcje 
planowanego nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej 719 w części 
przejmie autostrada A2, droga eks-
presowa S8 oraz planowane prze-
dłużenie Paszkowianki wzdłuż 
A2 do węzła Grodzisk”. 

 „Milanowska” 
obwodnica 
przechodziłaby 
w zachodnią 
obwodnicę Grodziska, 
czyli drogę 579 
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 Tu miała się rozpoczynać południowa obwodnica Milanówka

Jeśli pragniesz gładkiej skóry 
bez włosów, które odrastają, 
a czasami wrastają i tworzą 
się stany zapalne oraz chcesz 
pozbyć się ich raz na zawsze, 
to powinnaś skorzystać 
z depilacji laserem diodowym 
LIGHT SHEER.
 
LIGHT SHEER to jedyny tak sku-
teczny laser diodowy, który na stałe 
usuwa niepożądane włosy. LightSheer 
Diode Laser System jest to amerykań-
skie urządzenie do usuwania owłosie-
nia na stałe. Przeszedł testy kliniczne 
i ma udokumentowaną skuteczność. 
Został uznany za najlepsze urządze-
nie do laserowej depilacji  na Kongre-
sie Amerykańskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego w San Francisco.

Jesień to najlepszy czas by pod-
dać się zabiegowi trwałej depilacji 
owłosienia. Mamy czas by przepro-
wadzić całą serie zabiegu i w sezonie 
letnim cieszyć się gładkim ciałem, 
pozbawionym uciążliwych włosów. 
Przed zabiegiem przeprowadzamy 
wywiad z pacjentem i wykonujemy 
próbę laserową, która jest bezpłatna. 
Następnie umawiamy się na zabieg, 
podczas którego można usunąć od 
20-30% włosów, które są w odpo-
wiedniej fazie wzrostu. Laser działa 
tylko powierzchniowo, nie wpływa-
jąc tym samym funkcje organizmu. 
Laser emituje łagodną wiązkę pro-
mieni przenikającą przez skórę aż 
do mieszka włosowego, niszcząc 
bezpowrotnie jego cebulkę. Należy 

NAJLEPSZY CZAS NA
SKUTECZNĄ DEPILACJĘ!

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

jednak dodać, że nie wszystkie wło-
sy rosną równocześnie. Część z nich 
znajduje się w fazie wzrostu (są to 
włosy widoczne na skórze) i wła-
śnie one reagują na światło lasera. 
Pozostałe włosy są w fazie „uśpienia”, 
która ma różny okres trwania (4-8 
tygodni). Po tym okresie zaczyna się 
aktywny etap wzrostu włosa, dlate-
go też zabiegi muszą być powtórzo-
ne w serii (około5) w odstępach 4-8 
tygodni, aby usunąć wszystkie włosy. 
Przestrzegamy przed korzystaniem 
z pseudo laserów w kuszących ce-
nach, gdyż nie usuwają włosa tylko 
powodują osłabienie i rozjaśnienie,  
przez co skuteczność systemu Light 
Sheer  Diode Laser zostaje osłabio-
na  i trudniej usunąć włos na stałe.

 Decydując się na depilacje LIGHT 
SHEER masz gwarancję bezpieczeń-
stwa  i znakomity efekt końcowy, czyli 
gładką skórę bez włosów – wymarzo-
ny cel osiągnięty!! Odwiedź Instytut 
Urody Majestic Derm który mieści 
się  na I piętrze  pawilonów  przy 
ul. Emancypantek 4 w Pruszkowie. 
Zadzwoń i umów się na wizytę.
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RASZYN
Nie remont, a całkowita przebu-
dowa będzie konieczna w przy-
padku poprawy jakości niektórych 
dróg w Raszynie. – Część z nich jest 
w opłakanym stanie – przyznają 
urzędnicy.I choć magistrat w zada-
niach inwestycyjnych na 2014 r. in-
frastruktury drogowej nie traktuje 

priorytetowo, to jednak wiele zadań 
związanych jest właśnie z przebu-
dową nawierzchni. Na drogi gminne
zapisano w budżecie 4 mln 111 tys. zł, 
z czego blisko połowa przeznaczo-
na zostanie na poprawę stanu 
czterech ulic w Raszynie. Mowa 
o ul. Spółdzielczej (na zdjęciu), 

Zamiast remontować, 
niektóre drogi przebudują

Prusa, Piaskowej oraz Nauczyciel-
skiej. Nie będą to jedyne takie inwe-
stycje. Przebudowy dróg doczeka 
się osiedle Betherówka, gdzie ekipy 
remontowe pojawią się na ulicach: 
Kmicica, Zagłoby, Lassoty i część 
ul. Szlacheckiej. Na tej ostatniej 
wykonany zostanie też most. (MAP)

Piątek, 10 Stycznia 2014

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Miejski Zakład 
Oczyszczania 
w Pruszkowie przy 
ul. Południowej 
prowadzi parking 
dla samochodów 
ciężarowych 
oczekujących na 
odprawę celną. Kierowcy 
tirów nie chcą jednak
z niego korzystać 
i blokują okoliczne drogi.

W e wrześniu ubiegłego 
roku pruszkowska ra-
da miejska wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie Miej-
skiemu Zakładowi Oczyszczania 
działki przy ulicy Południowej. 
Teren został przekazany spółce 
na okres 11 lat. MZO w zamian 
zobowiązało się do stworzenia 
płatnego parkingu dla samocho-
dów ciężarowych. W tym rejonie 
tiry są bowiem zmorą mieszkań-
ców i innych kierowców. Sznury 

Parking jest, ale ciągle świeci pustkami

ciężkich aut oczekują tam na 
odprawę w agencjach celnych 
i urzędzie celnym. Kłopot w tym, 
że jednocześnie blokują i nisz-
czą okoliczne drogi. Sytuacji 
nie poprawiają kontrole i wyso-
kie mandaty za nieprzepisowe 
parkowanie i postoje. Ten pro-
blem miała rozwiązać właśnie 
budowa parkingu z zapleczem 
socjalnym. Tymczasem obiekt 
świeci pustkami.

Okazuje się, że część kierow-
ców narzeka na przygotowa-
nie miejsc parkingowych. Ma 
to ulec poprawie, co w grud-
niu ubiegłego roku na sesji ra-
dy miasta deklarował Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Pierwszy odcinek par-
kingu jest wysypany tłuczniem, 
zagęszczony i utwardzony. Pre-
zes Kącki (szef MZO w Prusz-
kowie – przyp. red.) obiecał, że 

jeśli ktoś pobrudzi sobie buty na 
błocie, które ma 1 czy 2 milime-
try, to na parkingu wybudowane 
zostaną chodniki z kostki, tak by 
można było wygodnie przejść – 
stwierdził Kurzela. – Co praw-
da na parkingu tłoku nie ma i to 
nie z powodu, że nie ma tam wa-
runków. 35 zł za dobę z możliwo-
ścią skorzystania z pomieszczeń 
socjalnych, obejrzenia telewi-
zji, wykapania się, posiedzenia 
w ciepłym miejscu. To nie jest 
wygórowana stawka – dodał.

Radny Andrzej Wróblewski 
nie krył zdziwienia, że kierowcy 
nie chcą parkować samochodów 
i wolą płacić wysokie mandaty. 
– Ile wynosi mandat za złama-
nie zakazu zatrzymywania się 
i postoju? Podejrzewam, że oko-
ło 200 zł. Uważam że jeśli jest 
parking, to straż miejska powin-
na egzekwować przestrzeganie 
przepisów. Chyba dla kierowcy 
będzie taniej zapłacić 35 zł, a nie 
200 zł – mówił. Radny uzyskał 
od pruszkowskich włodarzy za-
pewnienie, że straż miejska prowa-
dzi kontrole w tym rejonie. 

Kierowcy tirów nie chcą korzystać z obiektu przy ul. Południowej, blokują okoliczne drogiKierowcy tirów nie chcą korzystać z obiektu przy ul. Południowej, blokują okoliczne drogi
NADARZYN
Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie 
z planem, to 
w ciągu najbliższych 
czterech lat uda się 
w stu procentach 
skanalizować gminę.

Nadarzyn w tym roku na go-
spodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska ma zapisane 
w budżecie 2,6 mln zł. Gmi-
na jednak oczekuje na środ-
ki pochodzące w funduszy 
unijnych, które w tego typu 
inwestycjach są nie lada wspar-
ciem. – W oczekiwaniu na 
główne środki z Unii Euro-
pejskiej, skoncentrowaliśmy 
się na projektach kanalizacji – 
mówi Janusz Grzyb, wójt gmi-
ny. Na obecną chwile magistrat 
ma już pozwolenie na budo-
wę kanalizacji w Starej Wsi, 
Urzucie, Kostowcu i Rozali-
nie. – „Za chwilę” będziemy 
mieli również prawomocne 
pozwolenia na budowę ka-
nalizacji w Krakowianach 

i Woli Krakowiańskiej, łącz-
nie z oczyszczalnią ścieków 
– dodaje wójt.

W momencie, kiedy zosta-
ją rozdzielone środki unijne, 
gmina bez chwili zastanowie-
nia będzie składała stosowne 
promesy o dofinansowanie. 
Niewykluczone więc, że część 
projektów zostanie wdrożo-
nych jeszcze w tym roku. – Jeś-
li środki unijne zostaną rozdzie-
lone w pierwszym półroczu, 
to w drugim będzie moż-
na ogłaszać przetargi na po-
szczególne kanalizacje – pod-
kreśla Janusz Grzyb. Szacuje 
iż w ciągu najbliższych czte-
rech lat uda się skanalizować 
całą gminę. Pod warunkiem, 
że nadal będzie utrzymywa-
ła taki kurs i tempo realizacji 
tych inwestycji.

W ostatnim czasie o kana-
lizację wzbogacili się miesz-
kańcy Szamot, Kajetan, Strze-
niówki oraz część Ruśca. 
Na ukończeniu jest budo-
wa kanalizacji w Młochowie-
-Żabieńcu.  (MAP) 

Pozwolenia gotowe, 
czekają na fundusze
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PRUSZKÓW
Legenda polskiego blues-rocka
zespół Dżem w kwietniu zagra 
w Pruszkowie. Muzycy wystąpią 
w hali Znicza. Grupa ma w dorob-
ku wiele kultowych płyt i utworów, 
m.in. „Wehikuł czasu”, „Whisky”, 
„Sen o Victorii”, „Naiwne pyta-
nia”, „List do M.”, „Paw”. – Dżem 

to klasa sama w sobie. Myślę, że ich 
koncerty to prawdziwe święto dla 
fanów takiej muzyki. Ale występy 
Dżemu to coś więcej: publiczność 
wchodzi z muzykami w wyjątko-
we interakcje, praktycznie każdy 
wychodzi po koncercie szczęśli-
wy. Jestem pewien, że również 

Kultowy zespół Dżem szarpnie 
strunami w hali Znicza

wydarzenie w Pruszkowie będzie 
niezapomniane – mówi Kazimierz 
Olszewski z agencji EEA Poland 
organizującej koncert. Występ 
Dżemu odbędzie się 13 kwietnia 
o godz. 19.00 w hali Znicza przy 
ul. Bohaterów Warszawy 4. 
Bilety – 50 złotych. (AF)

Co dalej 
z przejazdami 
na linii WKD?
REGION
WKD nadal 
nie usunęła 
nieprawidłowości 
na przejazdach 
kolejowych. Spółka 
twierdzi, że zmiany 
wymagają czasu.

Jesienią ubiegłego roku infor-
mowaliśmy, że Urząd Trans-
portu Kolejowego zwrócił 
uwagę na nieprawidłowości 
na przejazdach kolejowych 
na linii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Naruszenie prze-
pisów polega m.in. na prowa-
dzeniu ruchu pociągów przy 
nieustalonych aktualnych ka-
tegoriach kilkunastu przejaz-
dów. WKD przeprowadziła 
stosowne kontrole w obec-
ności komisji w której skład 
wchodzili m.in. przedstawi-
ciele zarządcy drogi, zarząd-
cy terenów sąsiadujących 
z obiektem, policja. Przed-
stawiciele WKD na począt-
ku grudnia 2013 r. twierdzili, 
że „proces ustalania kategorii 
poszczególnych przejazdów 
znajduje się w trakcie reali-
zacji i obecnie nie zostały 
jeszcze podjęte jakiekolwiek 
decyzje mogące skutkować 
podniesieniem kategorii któ-
regokolwiek z przejazdów”.

Warto podkreślić, że pod-
niesienie kategorii prze-
jazdów mogłoby się wiązać 
z koniecznością zainstalo-
wania rogatek na niektórych 
z nich. Zwiększyłoby to bez-
pieczeństwo, ale w kilku przy-
padkach mogłoby wiązać się 
ze znacznymi utrudnieniami 
w ruchu w godzinach szczytu.

Prezes Urzędu Transpor-
tu Kolejowego nakazał WKD 
usunięcie nieprawidłowości 
do 31 grudnia 2013 r. Czy 
przewoźnik to uczynił? Wy-
gląda na to, że nie. – 8 listo-
pada 2013 r. zwróciliśmy się 
do UTK (data wpłynięcia 
korespondencji do adresata: 
12.11.2013 r.) z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie spra-
wy w zakresie terminów re-
alizacji działań naprawczych 
oraz usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. – W kore-
spondencji przedstawiliśmy 
plan działań oraz uwarunko-
wania, których wypełnienie 
dla ustanowienia docelowe-
go żądanego poziomu bez-
pieczeństwa na linii wiąże 
się z dodatkowym czasem 
niezbędnym na ich przygo-
towanie i wdrożenie – dodaje.

Jak się dowiedzieliśmy, UTK 
prawdopodobnie przychyli się 
do prośby WKD i da dodat-
kowy czas na przygotowanie 
i zrealizowanie planu usunię-
cia nieprawidłowości.  (DP)

PRUSZKÓW
Skromne inwestycje 
w pruszkowskim 
Szpitalu Powiatowym. 
Dyrekcja lecznicy 
podkreśla, że na 
bieżący rok 
planowana jest 
jedynie wymiana 
zużytych sprzętów.

Kondycja finansowa prusz-
kowskiej lecznicy na Wrze-
sinie nie jest dobra. Szpital 
zakończył 2013 r. stratą sięga-
jącą blisko 1 mln zł. Natomiast 
w listopadzie ubiegłego roku 
władze placówki podkreślały, 
że istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia 
na rok 2014 nie zostanie pod-
pisany. – Podjęliśmy decyzję, 
która jest wspierana przez or-
gany tworzące, żeby nie podpi-
sywać kontraktu, który będzie 
oznaczał tak naprawdę samo-
bójstwo. Czekamy na decyzje 
drugiej strony – mówił wtedy 
Mieczysław Brągoszewski, dy-
rektor szpitala. NFZ propo-
nował lecznicom kontrakt na 
2014 r. niższy o prawie 7 proc.
od tego, który obowiązywał 
w ubiegłym roku.

Po długich rozmowach Na-
rodowy Fundusz Zdrowia 
przedstawił inną propozycję 
i ta okazała się bardziej przy-
stępna dla szpitali. – Po dość 
mozolnym procesie negocjacji 
udało się osiągnąć kontrakt niż-
szy o około 1 proc. od kontrak-
tu w 2013 r. Zawiera on w sobie 

Bez wystrzałowych inwestycji

realny potencjał rozwojowy 
– podkreśla dyrektor Brągo-
szewski. – Liczymy że uda nam 
się poprawić wynik z 2013 roku. 
Będziemy chcieli utrzymać tak-
że stratę, ale na poziomie odpisu 
amortyzacyjnego, czyli bila-

tycje szpitala? Dość skromnie, 
ponieważ zakupy obejmą głów-
nie niezbędny do pracy sprzęt. 

– Jeśli chodzi o inwestycje 
to nasze potrzeby są dość ele-
mentarne. Dzielą się one na 
dwie grupy. Jedna to po pro-
stu rozbudowa szpitala, w mo-
mencie jeśli uzyskamy szanse 
na pozyskanie dodatkowych 
środków. Zdaję sobie sprawę, 
że jest to ciężar, który moż-
na unieść tylko przy udziale 
środków zewnętrznych. Dru-
ga grupa to potrzeby sprzę-
towe wynikające z potrzeb 
eksploatacyjnych. Chcemy 
kupić głównie sprzęt niedia-
gnostyczny: lampy operacyj-
ne, stoły operacyjne. Nie jest 
to nic wystrzałowego, tylko nie-
zbędne rzeczy – zaznacza Mie-
czysław Brągoszewski.  (AS) 

GRODZISK MAZOWIECKI
Ponad 1,8 mln zł 
otrzymają łącznie cztery 
mazowieckie samorządy. 
Pieniądze pójdą na rozwój 
turystyki. Wśród gmin, 
które otrzymają środki 
jest Grodzisk Mazowiecki.

Władze Grodziska chcą uatrak-
cyjnić gminną ofertę. W tym celu 
ma powstać Centrum Informa-
cji Turystycznej. W tym punk-
cie będzie można znaleźć mapy 
oraz przewodniki turystyczne. 
Całość uzupełni audioprze-
wodnik rowerowy w językach 
polskim, angielskim i niemiec-
kim. Opracowanie będzie pre-
zentowało najważniejsze, warte 
odwiedzenia atrakcje regionu. 
Ich opis znajdzie się na specjalnej 
stronie internetowej projektu.

To nie wszystko. Włodarze 
Grodziska chcą uruchomić 
bezobsługowe wypożyczalnie 
rowerów, podobne do działa-
jących w Warszawie. Powsta-
nie ich osiem.

Projekt „Rozbudowa bazy tu-
rystycznej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki” ma uatrakcyj-
nić region i zachęcić nie tylko 
mieszkańców gminy do aktyw-
nego wypoczynku i turysty-
ki weekendowej. Na realizację 
projektu gmina chce przezna-
czyć 1,3 mln zł, z czego ponad 
453 tys. zł będzie pochodzić ze 
środków unijnych. 

Pieniadze na rozwój turysty-
ki trafi ą też do Europejskiego 
Centrum Artystycznego im. 
Fryderyka Chopina w Senni-
kach, gminy Andrzejewo oraz 
do Sulejówka.  (AS)

Dostaną środki na turystykę

BRWINÓW
Brwinów obejmie 
monitoringiem wizyjnym 
m.in. przystanek 
kolejowy. Gmina 
podpisała z PKP Polskimi 
Liniami Kolejowymi 
umowę o współpracy 
przy projekcie 
„Bezpieczne miasto”.

Kamery „obserwujące” dwo-
rzec instalowane będą praw-
dopodobnie w wakacje. – To 
zadanie inwestycyjne mamy za-
pisane w budżecie na 2014 r., 
ale termin rozpoczęcia jego rea-

lizacji zależy od tego, kiedy PKP
PLK upora się z pracami przy 
rozbiórce i odbudowie wiaduk-
tów kolejowych. Nie możemy 
przecież położyć kabli świa-
tłowodowych, gdy robotnicy 
prowadzą tam inne roboty. Swo-
je prace kolejarze mają tam 
zakończyć do wakacji i wów-
czas moglibyśmy przystą-
pić do instalacji monitoringu  
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Monitoring dworca to część 
inwestycji zakładającej instala-
cję sześciu kamer obserwują-
cych centrum Brwinowa.  (AF)

Oko kamery obejmie dworzec 
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MICHAŁOWICE
Władze gminy 
Michałowice chcą 
zlecić przygotowanie 
projektów przebudowy 
ośmiu dróg. Kiedy te 
ulice przejdą remonty? 
– Przygotowujemy 
harmonogram 
przetargów 
– mówią urzędnicy.

R yżowa, Malinowa, Krót-
ka, Widok, Radosna, 
Wyspiańskiego, Przed-

szkolna oraz Spacerowa – to 
właśnie dla tych dróg przygo-
towana ma zostać dokumenta-
cja, dzięki której możliwe będzie 
przeprowadzenie ich remontów. 
Już dziś wiadomo, że na Ryżo-
wej (odcinek o długości 750 m.b.), 
Krótkiej (100 m.b.), Widok (22 
m.b.), Przedszkolnej (100 m.b.) 

Drogi czekają na remont nawierzchni
i Spacerowej (120 m.b.) położo-
na zostanie nawierzchnia asfal-
towa wraz z podbudową, pojawią 
się lub zostaną wyremontowane 
chodniki oraz wjazdy na posesję. 
Pozostałe drogi – Malinowa (80 
m.b.), Radosna (170 m.b.) i Wy-
spiańskiego (180 m.b.) zostaną 
wyłożone kostką. Dodatkowo 
na ulicach Widok, Wyspiań-
skiego i Spacerowej pojawią się 
elementy spowalniające ruch, 
a przy ul. Przedszkolnej utworzo-
ne zostaną miejsca parkingowe.

Wszystkie dokumenty mają 
być gotowe do końca sierpnia tego 
roku. Pojawia się jednak pytanie 
czy jest możliwość, żeby wyko-
nać remont którejkolwiek z wyżej 
wymienionych dróg? – Początek 
roku jest dla nas bardzo praco-
wity. Przygotowujemy obecnie 
harmonogram przetargów i jest 
szansa, że któraś z tych dróg bę-
dzie wyremontowana. Wszyst-
ko zależy od tego, jak zostaną 
ustalone terminy – mówi Józef 

Kawiorski, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Michałowice. 

Okazuje się, że remont przej-
dzie najprawdopodobniej uli-
ca Wyspiańskiego. W budżecie 

gminy zarezerwowane są pie-
niądze zarówno na wykonanie 
dokumentacji projektowej, jak 
i przeprowadzenie moderniza-
cji. Remont tej drogi połączony 
jest z naprawą ul. Malczewskiego 

w jedno zadanie inwestycyjne 
o szacowanej wartości 340 tys. zł.
– Będziemy musieli zdecydować, 
którą z tych dróg poddamy remon-
towi. Dokumentacja projektowa 
dla ul. Malczewskiego jest już go-
towa, więc z pracami teoretycz-
nie moglibyśmy ruszyć wcześ-
niej. Na projekt ul. Wyspiańskie-
go musimy natomiast poczekać 
do końca sierpnia – dodaje.

Co z pozostałymi ulicami? 
W Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Michałowice 
na lata 2014-2020 zaplanowano 
środki na przebudowę ul. Ryżo-
wej. Łącznie około 1,3 mln zł prze-
widziane na lata 2015-2016. Jest 
szansa, że w najbliższych latach 
przebudowana zostanie też ul. 
Malinowa. W wieloletniej pro-
gnozie finansowej nie znalazły 
się jednak środki na remontu ulic 
Krótkiej, Widok, Radosnej, Przed-
szkolnej i Spacerowej. Dla tych 
dróg wykonane zostaną jedynie 
dokumentacje projektowe. 

Jest duża szansa, że modernizację przejdzie m.in. ulica WyspiańskiegoJest duża szansa, że modernizację przejdzie m.in. ulica Wyspiańskiego

nsującego koszty. Taki cel sobie 
stawiamy. Mamy nadzieję że 
uda się to zrealizować bez szko-
dy dla pacjentów – dodaje.

Jak zatem przedstawiają się 
planowane na bieżący rok inwes-

Zakupy 
obejmą głównie 
niezbędny do pracy 
szpitala sprzęt
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 Na remont ul. Wyspiańskiego są pieniądze
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Agent Ochrony  Bieniewiec
Gm. Żabia Wola całodobowo 
tel. 695 480 092 

 ► Drukarnia w Pruszkowie zatrudni 
introligatorkę, 602 32 07 47 

Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania C.H Janki. 
Praca w systemie zmianowym 
Kontakt: 600 561 254

 ► FRYZJERKĘ/RA 
KOSMETYCZKE  BRWINÓW 
www.bc-studio.pl 607052845 

 ► Firma Transport Międzynarodowy 
Soliński Krzysztof zatrudni 
kierowcę kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, głównie kierunki 
wschodnie (Rosja, Białoruś, Ukraina).
Preferowane posiadanie wiz 
białoruskiej i rosyjskiej. 
Kontakt: +48 505-985-653, 
mail: tmks@interia.eu

Poszukuję kobiet do pracy przy 
sprzątaniu (mile widziane osoby 
z orzeczeniem niepełnosprawności). 
Praca na terenie Pruszkowa. 
Telefon kontaktowy: 500 536 591

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Zatrudnię kierowcę kat.C 
z doświadczeniem z okolic 
Grodziska Maz. tel.728365821 

 ► Zatrudnię kierowce na skład 
budowlany z prawem jazdy C+E  
wiek poniżej 45 roku życia. Wszelkie
pytania pod numerem 606-387-342

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

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

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! 
Zajmę się dzieckiem lub osobą 
starszą, podejmę pracę biurową 
lub sprzątanie, 505 421 176 

 ► PODEJMĘ SIĘ SPRZĄTANIA DOM, 
MIESZKANIE, BIURO – WEEKENDY, 
502 110 070 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą lub 
osobą niepełnosprawną ok. Podkowy, 
Brwinów, Pruszków, 22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

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

Apartamenty w Milanówku 
50-140 m2, ceny od 4499 zł, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Brwinów centrum, ładna działka 
3700 mkw., duży dom w głębi, 
(22) 823 01 53 

 ► Czarny Las działka budowlana 
1500m2, cena 138.000 zł,  
604 402 004 

 ► Dom 300 mkw, działka 1400 mkw, 
Podkowa Leśna, pilna sprzedaż, 
733 26 26 26

 ► Działki bud.-rekreacyjne, k/Brudnicy, 
Włocławka - woda, las od 2 zł/m2, 
692 495 955 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś, 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626 

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

 ► Sprzedam mieszkanie 
BEZCZYNSZOWE  (okazja), Pruszków 
ul. Brzezińskiego 61m, 2 pok 
i  kuchnia oddzielna z oknem, 
165 000.Własność hipoteczna 
wraz z gruntem stan po remoncie. 
600 214 802 

 ► 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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Garaże wynajmę. Pruszków ul. 
Dębowa róg Akacjowej. Zapisy. 
Dostępne jeszcze 12 szt. z 25, 230 zł. 
Strzeżone 24h. 600 214 802 

 ► Kwatera pracownicza, Pruszków, 
609-218-062 

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal 
użytkowy 30m2, I p., 1200zł + prąd, 
604 402 004 

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

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

WYNAJMĘ KAWALERKĘ 28m. 
ul. Prusa 62 Pruszków, 
600 894 690 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, dwa 
pokoje, łazienka, miejsce parkingowe 
na 2 samochody. Tanio. 
Pruszków/Bąki. 600 214 802  

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję do wynajęcia miejsca 
parkingowego w garażu podziemnym 
na osiedlu Przy Pałacu w Pruszkowie, 
tel. 505 829 358 

Nauka

 ► Nauka gry na gitarze oraz 
nauka j. rosyjskiego. Możliwość 
dojazdu. 796 790 673 

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

BMW 330 E46, Kombi, 
2002r, Przebieg 191 tys., 
Diesel, Granatowy, Cena 27 500 
do negocjacji. 662102871 

Sprzedam

 ► Sprzedam segment narożny, 
516 693 777

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI, ZŁOTO, 
SREBRO, ANTYKI. WYCENA - 
SKUP, (22) 629-51-11 E. PLATER 25, 
WARSZAWA 

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż 
serwis NAJTANIEJ W OKOLICY 
tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, 
karczowanie, pielęgnacja, 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Łazienka, remonty, hydraulika, 
glazura, 506-622-139 

 ► Odszkodowania powypadkowe. 
Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, 
zadzwoń.Rozpoznanie twojej sprawy 
jest bezpłatne. Tel. 606 894 200. 
Konsultacje w zakresie profi laktyki 
prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35  

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

 ► REMONTY, wycinka drzew, 
503 118 140 

Studnie, 694 869 194 

 ► 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 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, tel.: 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Różne

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

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze w okresie od 30.12.2013 r. 
do 20.01.2014 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz  
w okresie od 07.01.2014 r. do 28.01.2014 r. zostały wywie-
szone wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do 
zbycia na rzecz najemców.”

28 grudnia 2013 w OTRĘBUSACH na ul. Czeremchy
zaginął MAŁY (ok 10 kg) czarny-podpalany 
(dużo jasnego, jasna głowa, ciemny grzbiet)  

PIESEK (samiec)
Lewe oko z bielmem!

Wabi się PIETIA, ale może bać się obcych!
Miał na sobie niebieską obrożę z numerem telefonu!

Jest zachipowany. 
Pietia to staruszek! Jest łagodny, nie zna okolicy!

JEŚLI KTOŚ GO ZOBACZY, prosimy dzwonić: 
601 672 846 ; 519 615 975 ; 606 279 824 lub 662 599 060

WYSOKA NAGRODA!

Starosta Pruszkowski uprzejmie 
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.

Stowarzyszenie „Niezwykli” 
informuje, 

że na podstawie Decyzji nr 3/2013 Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego uzyskało ze zbiórki publicznej 

kwotę 1.729,35 zł. Środki zostały wydane 
na zakup kamery do zajęć TUS oraz organizację 

wypoczynku letniego dla dzieci. 
Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Twój Ruch
Zaprasza sympatyków w środy i piątki od 
15-17 na ul. Bol. Prusa 11 lok. 26 (w pod-
wórku). Zapraszamy na bezpłatną pomoc 
psychologa i pedagoga. Proszę umawiać się 

telefonicznie pod nr tel. 668 523 506
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DRUKUJEMY
BANERY |  ROLLUPY 
 FOLDERY 

 KATALOGI 
TECZKI 

| PLAKATY 
WIZYTÓWKI ULOTKI
i wiele więcej...

nowa drukarnia
w Pruszkowie

| |
|

|

wyprzedaż biżuterii srebrnej
tylko do 25 stycznia
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

wyprzedaż

SALE
wyprzedaż

SALE


