
W większości okolicznych gmin pierwsza tura naboru zakończy się w połowie kwietnia  
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Pielęgniarka 
z zarzutem 

PRUSZKÓW

Prokuratura postawiła 
Małgorzacie R., byłej pielęgniarce 
pruszkowskiej przychodni DOM 
MED, zarzut popełnienia oszustwa. 
Kobieta nie przyznaje się do 
winy. – Małgorzata R. usłyszała 
zarzut popełnienia oszustwa, 
od bliżej nieokreślonego 
okresu do stycznia 2014 roku 
– mówi Przemysław Nowak, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie, która nadzoruje 
postępowanie. Podejrzana objęta 
jest dozorem policyjnym. 
– Ma też zakaz opuszczania 
kraju – dodaje Nowak.  4
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Nabory do publicznych 
przedszkoli budzą 
wśród rodziców emocje. 
Z reguły negatywne. 
Trudno się dziwić, bo 
przyjęcie trzylatka do 
przedszkola często 
graniczy z cudem. 

M arzec, choć to zimowy mie-
siąc, dla rodziców dzieci 
jest gorącym okresem – 

prowadzone są nabory do publicz-
nych przedszkoli. Do tej pory zasady 
rekrutacji do placówek określały sa-
morządy terytorialne, czyli władze 
miast lub gmin. Tegoroczny nabór bę-
dzie się jednak odbywał na nowych 
zasadach. Rewolucja ma sprawić, że 
więcej dzieci dostanie się do publicz-
nych przedszkoli. 

Z przedszkolnym problemem oko-
liczne samorządy borykają się od 
wielu lat. W ubiegłym roku w po-
czątkowej fazie rekrutacji w wielu 
miejscowościach zabrakło miejsc dla 
chętnych. O ile w Michałowicach czy 
Podkowie Leśnej do przedszkoli nie 
dostało się odpowiednio 15 i 26 dzie-
ci, to skala problemu w Pruszkowie 
była już znacząca. Do pruszkowskich 
placówek nie dostało się blisko 500 
dzieci. Natomiast Piastów borykał 
się z perypetiami na budowie nowe-
go przedszkola przy ul. Godebskiego, 
co wymusiło tymczasowe przeniesie-
nie części maluchów do innej placów-
ki. Efekt? Reszta trzylatków prawie 
połowę roku szkolnego spędziła w do-
mach, mimo przyjęcia do przedszkola. 

Rozwiązaniem problemu braku 
miejsc mają być nowe zasady nabo-
ru do przedszkoli publicznych. Za-
powiada się rewolucja?
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Przedszkolny nabór po nowemu

Zespół szkół 
do rozbudowy 

KOMORÓW

Na kompleks oświatowy 
w Komorowie składają się szkoła 
podstawowa, gimnazjum i liceum. 
Problem w tym, że budynki 
są zbyt małe, by zapewnić 
wygodne warunki do edukacji. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ma być więc rozbudowany.  6

REKLAMA

 Przedszkole przy ulicy Godebskiego w Piastowie



2 WPR24.pl

Pracownicy pruszkowskiego urzę-
du skarbowego pomagają miesz-
kańcom okolicznych miejscowości 
wypełniać PIT-y. Będą pełnić dyżu-
ry w miejscach: Urząd Gminy Brwi-
nów – 13 marca, 24 kwietnia; Urząd 
Gminy Michałowice – 19 marca, 
23 kwietnia; Urząd Gminy Nadarzyn 

– 11 marca, 8 kwietnia, 22 kwiet-
nia; Urząd Miasta w Piastowie 
– 10 kwietnia; Urząd Gminy Ra-
szyn – 18 marca, 15 kwietnia Aby 
ułatwić podatnikom samodzielne 
rozliczenie podatku dochodowe-
go, Urząd Skarbowy w Pruszko-
wie we współpracy z Urzędem 

Skarbowym w Grodzisku Mazo-
wieckim przygotował w Radiu 
Bogoria (94,5 FM) cykl audycji ra-
diowych, w których będą porusza-
ne tematy związane z rozliczeniem 
rocznym za 2013 rok. Szczegóły 
na stronie internetowej Urzędu 
Skarbowego w Pruszkowie. (DP)
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Pracownicy „skarbówki” 
pomogą rozliczyć PIT-y
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REKLAMA

W tym roku we wrześniu sze-
ściolatki po raz pierwszy obo-
wiązkowo idą do pierwszej 
klasy. Dotyczy to jednak tych 
dzieci, które na świat przyszły 
w pierwszej połowie swojego 
rocznika. Obowiązek, obo-
wiązkiem ale rodzice już za-
częli szukać furtek obejścia 
przepisów. I znaleźli. Można 
odroczyć obowiązek szkolny 
przedstawiając odpowiednie 
zaświadczenie z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. Do 
pruszkowskiej poradni w ostat-
nim czasie zgłasza się po nie 
wielu rodziców.

Rekrutację na rok szkolny 
20014/2015 będą prowadzić 
dyrektorzy poszczególnych 
placówek.  Pewni miejsca 
w przedszkolu publicznym 
dla swoich pociech mogą być 
rodzice pięciolatków. Z po-
wodu przesunięcia obowiąz-
ku szkolnego, dzieci te zostały 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 objęte obowiązkiem przed-
szkolnym. Rodzice dzieci już 
uczęszczających do przedszkola 
muszą złożyć deklaracje o chęci 
kontynuacji nauki. Jak rekru-
towani będą nowi kandydaci? 
Rodzice muszą wypełnić odpo-
wiednie wnioski i złożyć w wy-
branym przedszkolu. Dziecko 
można zgłosić maksymalnie do 
trzech placówek.

Czy nowy sposób naboru 
poprawi sytuację miejskich 

wolnych miejsc będzie jeszcze 
więcej, bo do szkoły pójdą już 
wszystkie sześciolatki. Z sza-
cunkowych danych wynika, że 
tylko w przedszkolu na ul. Ant-
ka zwolni się dzięki temu aż 100 

miejsc – mówi Andrzej Króli-
kowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. 

Tegoroczny nabór do prusz-
kowskich placówek będzie 
jednak nieco utrudniony. Roz-

budowę przejdzie Przedszko-
le Miejskie nr 4 przy ul. Bole-
sława Prusa 27. Choć placówka 
ma działać, to rekrutacja dla 
nowych dzieci została tym-
czasowo wstrzymana. – Nabór 
nie jest odwołany. W momen-
cie kiedy remont zostanie za-
kończony, zrobimy dodatkową 
rekrutację już w okresie roku 
szkolnego, albo jeżeli umieści-
my te dzieci w innych placów-
kach to one wrócą do „czwórki” 
– twierdzi Królikowski. 

Zmianie uległy kryteria bra-
ne pod uwagę podczas naboru. 
Jeśli liczba kandydatów prze-
kroczy ilość miejsc w przed-
szkolu, to podczas rekrutacji 
brane będzie siedem kryte-
riów określonych ustawą: wie-
lodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandyda-
ta, niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata, niepeł-
nosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samot-
ne wychowywanie kandydata 

w rodzinie oraz objęcie kandy-
data pieczą zastępczą. Gmina 
indywidualnie może ustalić do-
datkowe kryteria.

Każda z okolicznych gmin 
prowadzi nabór według od-
rębnego harmonogramu, dla-
tego warto sprawdzić szczegóły. 
Informacje na temat rekrutacji 
udzielają też pracownicy przed-
szkoli.

W większości gmin pierwsza 
tura naboru kończy się w po-
łowie kwietnia. Wtedy też wia-
domo będzie czy nowy system 
usprawnił rekrutację czy ją 
skomplikował.  

W większości okolicznych gmin pierwsza tura naboru zakończy się w połowie kwietnia  

Przedszkolny nabór po nowemu
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przedszkoli. Liczą na to wła-
dze Pruszkowa. – Pół roczni-
ka sześciolatków idzie do szkół. 
Zwolnią się więc miejsca, które 
przeznaczymy dla młodszych 
roczników. W przyszłym roku 

Każda z okolicznych 
gmin prowadzi nabór 
według odrębnego 
harmonogramu 
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Kancelaria Adwokacka
Adw. Karol Rukszto

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 14
05 – 807 Podkowa Leśna

Tel.: 606-257-256
m. in.: spadki, rozwody,  

alimenty, długi; sprawy karne,  
administracyjne i inne

PRUSZKÓW
Nie musisz jechać na 
wakacje do gospodarstwa 
agroturystycznego, by 
skosztować tradycyjnie 
przygotowanych potraw 
czy wędlin. Specjały 
kuchni polskiej znajdziesz 
w delikatesach Elideli 
w Pruszkowie. 

Kawa na śniadanie, fast 
food zamiast obiadu 
i tak prawie każdego dnia. 

W weekend zakupy w supermar-
kecie. Trzeba bowiem zrobić za-
pas mrożonek i innych produktów 
o długiej dacie przydatności. Na 
zakupy znajdziemy przecież czas 
dopiero za tydzień. Tak niestety 
wygląda życie większości z nas. Za-
biegani i zapracowani zapominamy 
o wielu sprawach, głównie jednak 
o tym, by właściwie się odżywiać.

Zjeść można i smacznie, i zdro-
wo, nie wydając przy tym góry 
pieniędzy. Takie połączenie przy-
jemnego z pożytecznym propo-
nuje nam Elideli, czyli połączenie 
delikatesów i bistro. W jednym 
miejscu znajdziemy zarówno tra-
dycyjnie przygotowane wędliny 
oraz pyszne swojskie obiady czy 
smaczne kanapki. Co oferuje nam 
Elideli? Bardzo wiele!

W strefie delikatesowej Eli-
deli znajdziemy wędliny, kieł-
basy oraz pasztety. Oferowane 
produkty przygotowywane są 
głównie przez wiejskie zakłady 

Poznaj magiczną moc tradycji w Elideli

kanapek warto pamiętać o pieczy-
wie. W Elideli znajdziemy pro-
dukty piekarni Kadzidło, która 
swojskie chleby przygotowuje 
tradycyjnie na zakwasie. Lista 
produktów dostępnych w delika-
tesach nie ma końca. Najlepiej sa-
memu sprawdzić ofertę i wybrać 
te produkty, które najbardziej nam 
smakują. Wędliny pakowane są 
próżniowo, więc mamy gwarancje 
pełnego smaku.

Dla zabieganych i nielubią-
cych gotować bistro Elideli 

oferuje pyszne obiady. W karcie 
dań znajdziemy tradycyjne do-
mowe jedzenie: bitki wołowe, 
gulasz, eskalopki czy domowe 
kopytka. Specjalnością kuch-
ni są pierogi. Ruskie, z mięsem, 
szpinakiem i fetą lub na słodko: 
z twarożkiem i śmietanką. Elide-
li nie serwuje jednak mrożonek. 
Klienci mogą śledzić przygoto-
wanie pierożków – od momentu 
powstania ciasta, przez nałożenie 
farszu i gotowanie, aż po zaser-
wowanie na talerzu. Nie brakuje 

również zup takich jak szcza-
wiowa i pomidorowa, rozgrze-
wającego rosołu oraz barszczu 
czerwonego na zakwasie, któ-
ry można połączyć z krokietem. 
Wszystko szybko, sprawnie i co 
najważniejsze smacznie. Uzupeł-
nieniem oferty są pyszne kanap-
ki ze świeżymi dodatkami oraz 
bagietki o długości 30 cm serwo-
wane na ciepło – to idealne roz-
wiązanie na śniadanie lub lunch.

Elideli to idealne miejsce na 
szybki lunch w ciągu tygodnia 

tradycyjnymi sposobami. Tuż 
obok wędlin znajdziemy przy-
gotowywane codziennie ze świe-
żych produktów pasty kanapkowe. 
Warto się na nie skusić, ponieważ 
oferowane pasty stanowią cieka-
we połączenie smaków i aroma-
tów. W Elideli kupimy również 
pyszne sałatki oraz coś ze słoicz-
ka, czyli przetwory owocowe i wa-
rzywne. Na sklepowych półkach 
znajdziemy również eco przetwo-
ry fi rmy Krakus. Jeśli już mowa 
o produktach do przygotowania 

i smaczny rodzinny obiad w week-
end. Potrawy można zjeść na miej-
scu, zabrać do domu na wynos 
lub zamówić dostawę. W loka-
lu dostępne są również atrakcyj-
ne promocje. Właściciele zadbali 
również o ofertę imprezową. W bi-
stro jest możliwość organizowa-
nia imprez okolicznościowych. 
Rodzinny obiad z okazji imienin, 
urodzin, rocznicy? Teraz możesz 
zorganizować go w Elideli! 

Elideli Delikatesy & Bistro
Anielin 1, Pruszków

Pon. – Pt. godz. 10.00–21.00 
Sob. godz. 9.00–19.00
Nie. godz. 11.00–17.00

Tel. 690 621 157
www.elideli.pl

facebook.com/elidelibistro

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
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PRUSZKÓW
Policja poszukuje sprawcy napadów 
na kobiety. Niezidentyfi kowany męż-
czyzna atakuje w Pruszkowie głów-
nie nocą. –  W nocy z 1 na 2 marca  
doszło do dwóch zdarzeń. W pierw-
szym przypadku mężczyzna zaatako-
wał kobietę, która wracała do domu 
z przyjaciółką. Ta przyjaciółka zaczęła 

krzyczeć i wówczas napastnik uciekł. 
Pół godziny później około godz. 3.30 
sprawca zaatakował seksualnie ko-
lejną kobietę. Konsekwencje tego 
ataku były dla poszkodowanej znacz-
nie poważniejsze – mówi kom. Dorota 
Nowak z Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Funkcjonariusze 

Nieznany sprawca nocą 
atakuje kobiety

apelują do kobiet, by nie poruszały 
się wieczorami i nocą po ulicach 
same. Aby unikały ciemnych, od-
ludnych i porośniętych roślinnością 
miejsc. – Każda informacja od miesz-
kanek Pruszkowa może okazać się 
bardzo pomocna w ujęciu sprawcy 
– dodaje kom. Dorota Nowak. (AF)
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PRUSZKÓW
Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie postawiła 
Małgorzacie R., byłej 
pielęgniarce przychodni 
DOM MED, zarzut 
popełnienia oszustwa. 
Kobieta nie przyznaje 
się do winy.

Choć policja nadal prowadzi 
postępowanie i przesłuchuje 
rodziców dzieci szczepionych 
w pruszkowskiej przychodni 
przy ul. Kubusia Puchatka, to 
zgromadzony materiał pozwolił 
prokuraturze sformułować za-
rzut. – Małgorzata R. usłysza-
ła zarzut popełnienia oszustwa, 
od bliżej nieokreślonego okresu 
do stycznia 2014 roku – mówi 
Przemysław Nowak, rzecz-
nik Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie, która nadzoru-
je postępowanie. – Nie dokony-
wała ona szczepień ochronnych 
komercyjnych, pobierając od 
rodziców opłatę w kwocie nie 
mniejszej niż 130 zł. Odnoto-
wywała fakt szczepień w ksią-
żeczce zdrowia dziecka, ale 
omijała go w dokumentacji 
przychodni. Jednocześnie nie 
wpłacała otrzymanych pie-
niędzy do kasy przychodni 
– dodaje rzecznik. Zdaniem 
prokuratury, w ten sposób pie-
lęgniarka działała na szkodę
co najmniej 200 osób.

Małgorzata R. została już 
przesłuchana w charakterze po-
dejrzanej. – Nie przyznała się do 
popełnienia zarzucanych jej czy-
nów i złożyła wyjaśnienia – in-
formuje Przemysław Nowak. Co 
powiedziała śledczym? – Tłuma-
czyła, że wszelkie niezgodności 
wynikają z niepoprawnie wypeł-
nianej przez nią dokumentacji 
– mówi rzecznik prokuratury.

Wobec podejrzanej proku-
rator zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru 
policji. Małgorzata R. ma czte-
ry razy w tygodniu stawiać się 
w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – Ma też za-
kaz opuszczania kraju – dodaje 
Przemysław Nowak.

Głos w sprawie „lewych” 
szczepionek w DOM MEDZIE 
zabrał Narodowy Instytut Zdro-
wia Publicznego-PZH. W opu-
blikowanej na stronie interne-
towej informacji, dr Iwona Pa-
radowska-Stankiewicz – konsul-
tant krajowy w dziedzinie epi-
demiologii stwierdza, że dzieci 
szczepione w przychodni DOM 
MED otrzymały mniejszą niż za-
lecana liczbę dawek szczepionki 
lub otrzymały inną substancję. 
Jaką? Według konsultant cho-
dzi o sól fi zjologiczną. – W obu 
przypadkach konsekwencją tych 
działań jest duże prawdopodo-
bieństwo niedostatecznej odpo-
wiedzi immunologicznej, aż do 
całkowitego jej braku – twier-
dzi w informacji skierowanej 
do rodziców. Tym samym in-
stytut zaleca sprawdzenie, czy 
po szczepieniu organizm posia-
da odpowiedni poziom przeciw-
ciał zapewniających skuteczną 
ochronę przed zachorowaniem. 

– Stanowisko konsultanta 
krajowego jest o tyle istotne, że 
daje nam podstawę do dalszych 
działań w tej sprawie – powie-
dział jeden z rodziców szcze-
pionego w przychodni dziecka. 
Nie chciał zdradzić jakie dzia-
łania ma na myśli. Nietrudno 
się jednak domyśleć, iż chodzi 
o przygotowania do złożenia 
zbiorowego pozwu przeciw-
ko przychodni przy ul. Kubu-
sia Puchatka. Informowaliśmy 
o tym już wcześniej.  (MAP)

Była pielęgniarka 
usłyszała zarzut

Nowe „oczy” podejrzą rejony miasta
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku będzie 
bezpieczniej? 
Miejski magistrat 
jeszcze w tym 
roku chce rozbudować 
sieć monitoringu 
wizyjnego. 

Urzędnicy ogłosili niedawno 
przetarg, w którym wyłonią wy-
konawcę nowoczesnego syste-
mu. Co wejdzie w jego skład? 
Oprócz 22 kamer, które poja-
wią w różnych rejonach miasta, 
wybudowane będą m.in. cen-
tra monitoringu ( jedno w sie-
dzibie straży miejskiej, dru-
gie w komendzie policji) po-

wiązane z nowymi urządze-
niami wizyjnymi.

Modernizację przejdzie też 
obecny system monitoringu, 
który zostanie podłączony do 
szybciej i efektywniej działają-
cej światłowodowej sieci trans-
misji sygnałów. 

– Kamerami będzie można 
kierować zdalnie, co automa-
tycznie ma zwiększyć ich zasięg, 
umożliwi bowiem podgląd więk-
szego obszaru miasta niż poz-
walają na to kamery statyczne 
– mówią urzędnicy z grodziskie-
go magistratu. – Nowy system 
ma być w założeniu powiązany 
z centrum monitoringu policyj-
nego. To także powinno wpły-

nąć na zwiększenie bezpieczeń-
stwa w mieście. Do tej pory mo-
nitoring podlegał tylko straży 
gminnej, po wdrożeniu nowej 

instalacji będzie to także zada-
nie policjantów – dodają. Inwesty-
cja ma zostać zrealizowana do 
końca września tego roku.  (DP)

 Obraz z nowych kamer będzie trafi ał m.in. do siedziby 
grodziskiej straży miejskiej
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PRUSZKÓW
Grono samorządów, 
które wprowadziły 
ulgi dla rodzin 
wielodzietnych 
systematycznie się 
powiększa. Wkrótce 
dołączy Pruszków. 

W Polsce często spoty-
kanym modelem ro-
dziny jest „2+2”, czyli 

dwójka rodziców i dzieci. Ale są 
oczywiście i rodziny o większej 
liczbie dzieci. Im więcej pociech 
tym wzrasta odpowiedzialność 
oraz... koszty (zakup książek, za-
jęcia dodatkowe, ubrania itd). 
Dlatego też w wielu gminach 
już dziś obowiązuje Karta Du-
żej Rodziny. Jednym z pierw-
szych samorządów w Polsce, 
który wprowadził to rozwiąza-
nie był Grodzisk Mazowiecki. 
I okazało się, że Karta jest świet-
nym rozwiązaniem, co podkre-
ślał burmistrz burmistrz tego 
miasta Grzegorz Benedykciński 
podczas ubiegłorocznej konfe-
rencji „Polska dla Rodziny-Kar-
ta Dużej Rodziny w miastach 
i gminach”. – Dzietność w na-
szej gminie, która w 2006 ro-
ku kształtowała się na poziomie 
1,3, dziś sięgnęła wartości 1,7 
– zaznaczał. – Nie jest to oczy-
wiście tylko zasługą Karty, ale 

Pomoc i ulgi dla dużej rodziny

jest ona ważnym elementem 
kształtowania polityki proro-
dzinnej w Grodzisku – dodawał. 

przygotowuje się też Pruszków. 
W lutym rada miejska uchwaliła 
„Pruszkowski Program Dużej 
Rodziny”. – Celem programu 
jest poprawa warunków du-
żych rodzin w obszarze usług 
oferowanych przez jednostki 
miasta Pruszkowa, jak i han-
dlowców, usługodawców. Pro-
gram zakłada wprowadzenie 
systemu ulg, zwolnień i prefe-
rencji, które będą objęte Kata-
logiem Dużej Rodziny. Będą to 
usługi z zakresu naszych jedno-
stek miejskich, takich jak insty-
tucje kultury, sportu np. basen 
oraz obejmujących komunika-
cję. Katalog będzie otwarty, by 
nowe pomysły i zamierzenia 

mogły zostać w nim zamiesz-
czone – wyjaśnia wiceprezy-
dent Andrzej Królikowski. 
– Beneficjantami programu, 
przyjmując założenie, że są to 
pełne rodziny będzie ok. 3 tys 
osób. To dane szacunkowe, bo 
musimy pamiętać o rodzinach 
niepełnych – podkreśla.

Kiedy zostanie wprowa-
dzona Karta Dużej Rodzi-
ny? Niebawem. – Stworzenie 
aplikacji, regulaminu, wzoru 
wniosku, wydrukowanie kart 
zajmie nam około dwóch lub 
trzech miesięcy. Liczymy, że na 
przełomie maja i czerwca Kar-
ta będzie już funkcjonować – 
twierdzi Królikowski. – Mamy 
już listę kilku sklepów, których 
właściciele są zainteresowani 
współpracą. Liczymy na to, że 
uda nam się zachęcić do udzia-
łu w programie zniżek również 
punkty usługowe, m.in. salony 
fryzjerski, gabinety kosmetycz-
ne, restauracje i kawiarnie – do-
daje wiceprezydent.

O wydanie Karty Dużej Ro-
dziny będą mogły ubiegać się 
osoby, spełniające pewne kryte-
ria. Chodzi o rodzinę, również 
zastępczą, która mieszka pod 
wspólnym adresem na terenie 
Pruszkowa, składa się z jednego 
lub dwojga rodziców lub opie-
kunów, rozliczających podatki 
w Pruszkowie oraz opiekują-
cą się trójką lub większą licz-
bą dzieci w wieku do 21 lat. 

Pruszków przygotowuje się do wprowadzenia niebawem Karty Dużej Rodziny
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Pruszków przygotowuje się do wprowadzenia niebawem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przy-
jęła się w wielu miastach. Do 
wprowadzenia tego rozwiązania 

– Liczymy, że 
na przełomie maja 
i czerwca Karta będzie 
już funkcjonować 
– mówi wiceprezydent 
Królikowski 
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O wypadku poinformował nas 
czytelnik. – Z okna budynku przy 
ulicy Daszyńskiego w Pruszkowie 
prawdopodobnie wyskoczył męż-
czyzna – mówił czytelnik Roger. 
Zdarzenie miało miejsce 3 marca. 
– Około godz. 15.40 otrzyma-
liśmy zgłoszenie o tym, że ze 

strychu budynku przy ul. Daszyń-
skiego spadł mężczyzna. Wsku-
tek upadku złamał obie nogi 
i rękę, został zabrany do szpitala 
– powiedziała „na goraco” kom. 
Dorota Nowak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Policjanci 

jeszcze z nim nie rozmawiali. 
Bardzo wstępnie mogę powie-
dzieć, że są pewne przesłanki 
wskazujące na to, że wyskoczył 
z okna strychu na poziomie trze-
ciego piętra. Wszystkie okolicz-
ności wypadku będą dokładnie 
wyjaśniane – dodawała. (AF)

Upadek czy świadomie 
wyskoczył z trzeciego piętra?

PRUSZKÓW

Piątek, 7 Marca 2014

REKLAMA

PRUSZKÓW
Od miesięcy na Gąsinie, 
przy ul. Przejazdowej, 
działa parking dla 
aut ciężarowych 
oczekujących na odprawę 
celną. „Działa” to jednak 
powiedziane na wyrost, 
kierowcy nie chcą bowiem 
z niego korzystać.

Problem z samochodami cię-
żarowymi blokującymi ulice 
na Gąsinie trwa od lat. Wielu 
mieszkańców i przedsiębior-
ców z tej pruszkowskiej dziel-
nicy narzeka na sznur tirów 
i ciężarówek, które w oczeki-
waniu na odprawę w urzędzie 
i agencjach celnych blokują 
okoliczne uliczki. Auta degra-
dują nie tylko i tak zniszczone 
pobocza i chodniki, ale również 
wyremontowane drogi. Mimo 
kontroli i wysokich mandatów, 
którymi karani są kierowcy ti-
rów, sytuacja się nie poprawia. 
Rozwiązaniem miał być płatny 
parking, który na jednej z dzia-
łek stworzyło Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania 

w Pruszkowie. Kierowcy za nie-
wielką opłatą mogą zaparkować 
samochód, zjeść ciepły posiłek, 
obejrzeć telewizję, wykapać się. 
Tymczasem obiekt, w którego 
stworzenie MZO zainwestowa-
ło ok. 1 mln zł świeci pustkami.

Dlaczego kierowcy ciężarówek 
i tirów nie chcą parkować na wy-
znaczonym terenie i wolą płacić 
mandaty? Wyjaśnienie jest pro-
ste: obawiają się, że po zjeździe 
na parking wypadną z kolejki 
oczekującej na odprawę. 

– Okazuje się, że niektórzy kie-
rowcy wolą zapłacić mandat niż 
uiścić opłatę w wysokości 30 zło-
tych za całą dobę i jeszcze wy-
kąpać się w tej cenie i obejrzeć 
telewizje. Nie jest to zrozumiałe, 
ale wynika częściowo z organiza-
cji odpraw celnych. Próbujemy 
mieć na nie wpływ, tzn. chodzi 
o to, żeby uregulować sprawy 
kolejek – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Kierowcy boją się, że wy-
jeżdżając z kolejki na parking 
będą tę kolejkę tracili i musie-
li czekać kolejne kilka godzin 
na odprawę – dodaje.  (AS)

Wolą mandat niż parking...
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Śmieci mają 
zniknąć
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Osiedla 
Staszica narzekają,
że na posesji przy 
ul. Helenowskiej 
zalega masa śmieci.

– Na posesji przy ul. Helenow-
skiej 5A w Pruszkowie po-
wstało śmietnisko. Strasznie 
tam śmierdzi, jest też sporo 
szczurów – mówił czytelnik, 
mieszkaniec Osiedla Staszica 
w Pruszkowie. – Budynek jest 
na sprzedaż. Na banerze infor-
macyjnym widnieje numer te-
lefonu do właściciela. Skoro 
kontakt do niego jest podany 
„na tacy”, to może strażnicy 
miejscy by się z nim skon-
taktowali i zdyscyplinowali 
do wysprzątania.

Prace porządkowe już się 
rozpoczęły. – Mam umowę 
z właścicielem na uporządko-
wanie tej posesji. Niebawem 
po śmieciach nie będzie śladu 
– powiedział nam mężczyzna, 
który zajmuje się oczyszcze-
niem obiektu.  (DP)

Było (i będzie?) przedszkole 
RASZYN
Budynek byłego już 
przedszkola przy ul. 
Poniatowskiego zostanie 
wyburzony, a w jego 
miejsce prawdopodobnie 
powstanie... nowe 
przedszkole. Inwestycja 
miałaby ruszyć 
w przyszłym roku.

Takie są plany obecnych władz 
gminy. – Pamiętajmy, że mamy 
rok wyborczy. Jeśli doszłoby do 
zmiany władzy, nie wiem jaki 
pomysł mieliby rządzący na za-
gospodarowanie tego terenu. Oso-
biście jestem za budową nowego 
przedszkola – mówi Andrzej Za-
ręba, wójt Raszyna. 

Gmina ma już gotowy pro-
jekt nowej placówki. – Zakłada 
on powstanie pięciu oddziałów 
przedszkolnych – informuje wójt. 
Budowa przedszkola miałaby po-
chłonąć blisko 6 mln zł, a pierw-
sze prace budowlane ruszyłyby 
w przyszłym roku. Termin uzależ-
niony jest nie tylko od zabezpie-
czenia środków w budżecie gminy, 
ale też – a może przede wszystkim 

– od zakończenia prac związanych 
z rozbiórką byłego już budynku 
Przedszkola nr 2. 

Sama rozbiórka wymaga spo-
rządzenia stosownego wniosku, 
który jest na ukończeniu. – Mu-
simy postępować według ści-
śle określonych procedur, tym 
bardziej, iż w ścianach budyn-
ku przedszkola znajdują się ele-
menty z azbestem – wyjaśnia 
Zaręba. Choćby z tego względu 
pojawił się pomysł, aby wybu-
dować nowe przedszkole przy 
ul. Lotniczej i tam przenieść ca-
łą placówkę. Przeprowadzka za-
kończyła się w połowie lutego. 
– Oczywiście mieliśmy stosowne 
ekspertyzy dopuszczające obiekt 

przy ul. Poniatowskiego do użytku, 
ale dłużej nie mogliśmy tak balan-
sować – przyznaje wójt. 

Kiedy więc gmina upora się ze 
wszelką dokumentacją, wówczas 
rozpocznie się wyburzanie sta-
rego przedszkola. – Zajmie się 
tym specjalistyczna fi rma, któ-
ra będzie musiała również uty-
lizować azbest – podkreśla wójt 
Zaręba. Władze gminy będą sta-
rały się o dofi nansowanie rozbiór-
ki. – O środki na tego typu prace 
można ubiegać się w Urzędzie 
Marszałkowskim. Mamy zamiar 
złożyć tam stosowny wniosek – 
przyznaje wójt. Dodaje, że gmina 
na rozbiórkę budynku daje sobie 
czas do końca roku.  (MAP)
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KOMORÓW
Siedziba Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
w Komorowie ma być 
rozbudowana. Od kilku 
lat zabiegają o to nie 
tylko dyrekcje placówek, 
ale też rodzice uczniów. 

N a kompleks oświatowy 
w Komorowie składają 
się szkoła podstawowa, 

gimnazjum i liceum. Dziś w tych 
placówkach uczy się blisko 950 
dzieci. Problem w tym, że budyn-
ki są zbyt małe, by zapewnić wy-
godne warunki do edukacji. 

Kłopoty lokalowe zespołu 
sprawiły, że w ostatnich latach 
nad kompleksem zawisły „czar-
ne chmury”. W czerwcu 2012 r. 
pojawił się problem z zapisami 
dzieci z klas II-VI na szkolne 
obiady. Między rodzicami doszło 
do kłótni. Ostatecznie sprawę 
udało się rozwiązać, ale dyrek-
cja szkoły podkreślała, że do ta-
kiej sytuacji by nie doszło gdyby 
szkoła została rozbudowana. – 
Już w 2010 r. wystąpiłam na sesji 
rady gminy z wnioskiem o rozbu-
dowę szkoły oraz przedstawiłam 
moją koncepcję rozbudowy. Tak 
więc problem był zgłaszany, a te-
raz po prostu wybuchł – komen-
towała dwa lata temu Małgorzata 
Głodowska, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących.

Nowe skrzydło podstawówki

Na kolejną burzę nie trzeba 
było czekać długo. Kilka miesię-
cy później pruszkowskie staro-
stwo powiatowe  zaproponowało 
przeniesienie liceum ogólno-
kształcącego z Komorowa do 
Pruszkowa. Propozycja wywoła-
ła wtedy zdecydowany sprzeciw 
lokalnej społeczności Komoro-
wa. Warto jednak zaznaczyć, że 
gmina nie ma obowiązku prowa-
dzenia szkoły ponadgimnazjal-
nej. Ostatecznie michałowiccy 
radni zdecydowali, że liceum po-
zostanie w rękach gminy. Szko-
ła została więc na miejscu, ale 
problem ze ściskiem i mało kom-
fortowymi warunkami do nauki 
nie zniknął. 

Jest jednak rozwiązanie. 
Komorowska placówka będzie 
rozbudowana. Władze gminy 

szukają fi rmy, która zaprojek-
tuje i wybuduje nowe skrzydło 
szkoły podstawowej oraz prze-
prowadzi remont sali gimna-
stycznej. Docelowo w budynku, 
w którym dziś mieści się pod-
stawówka mają się uczyć dzie-
ci z oddziałów zerowych oraz 
klas I-III, znajdzie się tam też 
stołówka z kuchnią. Sala gim-
nastyczna zyska natomiast za-
plecze szatniowo-magazynowe 
oraz trybuny na 245 miejsc. No-
we skrzydło szkoły powstanie od 
strony ul. Henryka Kotońskiego. 
Z nowego budynku będą korzy-
stać głównie dzieci z klas IV-VI.

Inwestycja jest kosztowana. 
W budżecie gminy na rozbudo-
wę szkoły wraz z termomoder-
nizacją i modernizacją kotłowni 
zaplanowano 5 mln zł. – Bez 

wątpienia można uznać tę in-
westycję za priorytetową. Pla-
nowaliśmy rozpocząć rozbudowę 
w ubiegłym roku, jednak pro-
cedury związane miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz konieczność 
ujednolicenia dokumentacji geo-
dezyjnej wymusił na nas przesu-
nięcie terminu – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowi-
ce. – Rozbudowa będzie prowa-
dzona podczas normalnej pracy 
szkoły. Chcielibyśmy wprowa-
dzić wykonawcę na teren bu-
dowy jeszcze przed wakacjami, 
tak by zaraz po zakończeniu roku 
szkolnego mógł ruszy z robotami 
pełną parą. Celowo inwestycja 
została tak rozłożona, by objąć 
dwa cykle wakacyjne. Ostateczny 
harmonogram prac poznamy jed-
nak po podpisaniu umowy z wy-
branym wykonawcą – podkreśla.

Władze Michałowic nie boją 
się też niestabilnej sytuacji fi rm 
budowlanych. W ostatnich la-
tach ta branża przechodzi kry-
zys. – Zrealizowaliśmy kilka 
dużych inwestycji: rozbudowa 
szkół w Michałowicach, w No-
wej Wsi oraz budowa Urzędu 
Gminy przebiegły bez proble-
mów. Podobnie jak remont sta-
rego budynku urzędu – twierdzi 
wójt Grabka. 

Planowany termin zakoń-
czenia prac związanych z roz-
budową kompleksu oświatowego 
w Komorowie to połowa sierp-
nia 2015 r.    

Zespół Szkół Ogólnokształcących do połowy sierpnia 2015 r. ma być rozbudowany

 Szkoła podstawowa w Komorowie
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Zespół Szkół Ogólnokształcących do połowy sierpnia 2015 r. ma być rozbudowany
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Brwinowski magistrat ogłosił 
wyniki konkursu dotacyjnego na 
działalność klubów i towarzystw 
sportowych w gminie w 2014 r. 
Część oferentów nie spełniła 
kryteriów formalnych, więc nie 
udało się rozdać całej puli. 
– Będziemy musieli ogłosić 

konkurs uzupełniający – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz. 
W ramach konkursu dotychczas 
rozdano blisko 140 tys. zł. I tak po-
nad połowę tej sumy – 70,3 tys. zł
– przyznano BKS-owi Naprzód 
Brwinów (środki pójdą na rozwój 
sekcji piłki nożnej tradycyjnej oraz 

halowej). Klub Sportowy Pantera 
dostał 38 tys. zł (na sekcję ju-jit-
su).15 tys. zł powędruje do UKS-u 
Kobra Brwinów specjalizują-
cego się w hokeju na rolkach, 
a 11 tys. zł trafi  do UKS-u Otrębusy. 
3 tys. zł dostało Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. (AF)

Środki na działalność sportową 
rozdane, ale nie do końca

BRWINÓW

Piątek, 7 Marca 2014

REKLAMA

DOMINIK
PIETRASZEK

PRUSZKÓW
Robert Więckiewicz, 
Agata Kulesza, 
Marcin Dorociński 
– to tylko niektóre 
postacie, które 
wystąpią 8 marca 
w pruszkowskim 
Pałacyku Sokoła. 
Na aukcji 
wystawiony zostanie 
m.in. kapelusz... 
Leonarda Cohena. 

C el imprezy jest szczytny 
– pozwoli dzieciom le-
czonym onkologicznie 

udać się na wymarzone wakacje.
To już szósta edycja impre-

zy organizowanej przez Sto-
warzyszenie K40. Ma ona 
na celu zbiórkę pieniędzy na 
wakacje dla małych pacjen-
tów Instytutu Onkologii przy 
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Organizatorzy 
akcji chcą im sprezentować 
dwa tygodnie wypoczynku 
pod opieką wykwalifi kowanych 
wolontariuszy.

Podczas tegorocznej  impre-
zy „Naszym Dzieciom” w Pała-
cyku Sokoła przy ul. Kościuszki 
41 zobaczymy i usłyszymy: Ha-
linę Młynkovą, Joannę Kulig, 
Krystynę Tkacz, Agatę Kuleszę, 
Marcina Dorocińskiego, Mał-
gorzatę Kożuchowską, Ewę 

Kup kapelusz Cohena 

Gorzelak, Jolantę Fraszyńską, 
Ewę Telegę, Pawła Królikow-
skiego, Kacpra Kuszewskiego, 
Roberta Więckiewicza.

Gwiazdy to nie wszystko. 
– Zaplanowaliśmy też liczne 
aukcje, podczas których bę-
dzie można nabyć wiele cen-
nych przedmiotów – mówi 
Lucyna Kowalska ze Stowa-
rzyszenia K40. – Na sprzedaż 
zostaną wystawione pióra od 
prezydentów Komorowskiego 
i Kwaśniewskiego (z dołączo-
nymi listami), komplet porce-
lanowych fi liżanek od premiera 
Tuska, grafi ka Franciszka Sta-
rowiejskiego przekazana przez 
żonę artysty, będzie też prezent 
od prezydentowej Komorow-
skiej, a także kapelusz Leonar-
da Cohena – dodaje.

Cegiełki w cenie 50 zł upo-
ważniające do wstępu są dos-

tępne w Piwnicy Artystycz-
nej K40 przy ul. Brzozowej 2
w Komorowie oraz w Mło-
dzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Kościuszki 41 w Prusz-
kowie. Rezerwować je moż-
na mailowo pisząc na adres 
k40@k40.org.pl. – Wejściów-
ki jeszcze są, ale trzeba się 
spieszyć, bo liczba miejsc 
jest ograniczona. Zaintereso-
wanie jest spore. Jeszcze oko-
ło 10 cegiełek zostało w MDK,
 trochę też jest w Komoro-
wie. Oczywiście będzie je 
można kupić przed koncer-
tem, ale tylko w przypadku, 
gdy się nie sprzedadzą – mó-
wiła przed kilkoma dniami 
Lucyna Kowalska.

Na imprezie pojawią się m.in. 
starosta pruszkowski Elżbie-
ta Smolińska, a także minister 
Małgorzata Kidawa-Błońska. 

Charytatywna impreza w Pałacyku Sokoła. Wystąpi wiele gwiazdCharytatywna impreza w Pałacyku Sokoła. Wystąpi wiele gwiazd

 Jedną z gwiazd imprezy będzie Robert Więckiewicz
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Wypłat (przy użyciu karty), 

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

PRUSZKÓW
Zabytkowa kamieniczka 
przy ul. Chopina 16 
będzie wyremontowana. 
Odświeżona zostanie 
m.in. elewacja.

Budynek powstał w 1935 r. dla 
Dawida Nowera i został zapro-
jektowany w modernistycznych 
formach charakterystycznych dla 
lat 30-tych ubiegłego wieku.

Projekt termomoderniza-
cji kamienicy był konsultowa-
ny z konserwatorem zabytków. 
Ten uznał, że fasada uliczna bu-
dynku podobnie jak trójpodział 
okien muszą zostać zachowane. 
To oznacza, że ściana kamieni-
cy od strony ul. Chopina nie zo-
stanie ocieplona. Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego  „Zie-
leń Miejska” szuka fi rmy, która 
przeprowadzi prace remontowe. 
Obejmą one renowację ściany 
frontowej, ocieplenie pozosta-
łych ścian budynku i stropu, 
wymianę okien na klatce scho-
dowej i w piwnicy, remont klatki 
schodowej, wymianę drzwi wej-
ściowych i bramy wjazdowej, na-
prawę kominów, modernizację 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz montaż dwóch skrzy-
nek dla... nietoperzy. Wykonawca 
prac powinien zostać wybrany 
jeszcze w marcu. Jest więc szan-
sa, że prace remontowe rozpocz-
ną się w kwietniu. Wybrana fi rma 
będzie miała trzy miesiące na 
wykonanie robót. Ich fi nał pla-
nowany jest na lipiec.  (AS)

Kamienica przejdzie lifting Zabiorą się 
za Raszyńską
MICHAŁOWICE
Jeszcze w tym 
półroczu przebudowany 
zostanie fragment 
ul. Raszyńskiej 
w Michałowicach. 
Urzędnicy szukają 
wykonawcy.

Po długotrwałym remoncie 
ul. Jesionowej w Michałowi-
cach wykonywanym przez fi rmę 
Bilfi nger przyszła pora na mo-
dernizację kolejnej drogi w tym 
rejonie. Chodzi o ul. Raszyń-
ską. Inwestycję będzie prowa-
dzić gmina Michałowice. Nie 
ma jednak co liczyć na remont 
całej drogi, która ciągnie się 
od ronda przy ul. Polnej aż do 
ul. Szarej. Modernizację przej-
dzie niewielki, 340-metrowy 
fragment Raszyńskiej pomiędzy 
ulicami Polną a 3 Maja.

Gmina poszukuje fi rmy, która 
wykona prace remontowe. Będą 
one polegały na wymianie na-
wierzchni asfaltowej, instalacji 
nowych znaków, budowie pro-
gów zwalniających oraz monta-
żu tzw. kocich oczu (elementów 
odblaskowych). Do zadań wy-
konawcy będzie też należa-
ła aktualizacja tymczasowej 
oraz stałej organizacji ruchu.

Kiedy ruszą prace? Jest szan-
sa, że na przełomie marca 
i kwietnia. Wiele wskazuje na
to, że na czas robót Raszyńska 
zostanie wyłączona z ruchu.
Termin zakończenia remon-
tu wyznaczono na 31 lipca
tego roku.  (AS)
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MIĘDZYBORÓW
33-latek z Międzyborowa zadał kil-
ka ciosów nożem koledze, bo ten 
podobno obraził jego dziewczynę. 
Dyżurny komendy w Grodzisku Ma-
zowieckim informację o zdarzeniu 
otrzymał od dyspozytora pogoto-
wia ratunkowego. Z jego relacji wy-
nikało, że raniony nożem został 

mężczyzna. W trakcie patrolu ulic 
Międzyborowa grodziscy policjan-
ci zauważyli człowieka, który odpo-
wiadał rysopisowi sprawcy ataku. 
Na widok mundurowych 33-letni 
Arkadiusz W. wyrzucił nóż. Okaza-
ło się, że to właśnie nim mógł zadał 
ciosy koledze. Mężczyzna w chwili 

Ciosy nożem, czyli tragiczny 
fi nał awantury o kobietę

zatrzymania był pijany. Policjanci 
ustalili, że przyczyną awantury by-
ła kobieta. Arkadiusz W. zaatako-
wał znajomego, gdyż ten rzekomo 
oczernił jego dziewczynę. Za spo-
wodowanie ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 33-latkowi grozi do 
10 lat pozbawienia wolności. (AS)

Piątek, 7 Marca 2014

REKLAMA

Przejazdowa
do naprawy
PRUSZKÓW
Wciąż nie wiadomo 
kiedy na ul. Przejazdową 
zostanie przeniesiony 
przejazd kolejowy. 
Ale pewne jest, że 
droga będzie wcześniej 
wyremontowana.

Stan Przejazdowej nie na-
pawa optymizmem. Dlatego 
pruszkowscy urzędnicy ogło-
sili przetarg na przebudowę 
nawierzchni drogi na odcin-
ku od ul. Południowej do gra-
nicy z terenem PKP, gdzie 
ma się pojawić nowy przejazd 
(przeniesiony z Działkowej). 
Inwestycja obejmie m.in. wy-
konanie asfaltowej nawierzch-
ni, ciągu pieszo-rowerowego 
z kostki brukowej. Wykonaw-
ca będzie miał dwa miesiące 
(od daty podpisania umowy) na 
zrealizowanie zadania.

W ubiegłym roku miał zo-
stać zmodernizowany odci-
nek Przejazdowej od mostu 
na rzece Utracie do ul. Promy-
ka. – Cały czas mamy w planie 
przebudowę tego odcinka, go-
tową dokumentację, zgodę na 
realizację inwestycji drogo-
wej – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

– Natomiast projekt orga-
nizacji ruchu, który został za-
twierdzony przez marszałka 
nie może jeszcze w tej chwi-
li zostać wprowadzony. Jest 
to spowodowane tym, że 
w ul. Domaniewskiej w Do-
maniewie są prowadzone pra-
ce, a objazd musimy puścić 
właśnie tą drogą. Dlatego też 
będziemy mogli wprowadzić 
naszą czasową organizację ru-
chu dopiero, gdy zakończą się 
tamte roboty, czyli pod koniec 
maja. Wtedy będziemy mogli 
ruszyć z pracami na Przejaz-
dowej – dodaje Korach.  (DP)

Dworzec czeka 
na remont
GRODZISK MAZOWIECKI
Kiedy ruszy przebudowa 
budynku dworca 
w Grodzisku? Trudno 
dokładnie określić.

W maju ubiegłego roku spół-
ka PKP SA ogłosiła przetarg na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej przebudowy tego obiektu. 
Kolejarze informowali wtedy, że 
rozpoczęcie prac będzie możli-
we w pierwszym kwartale 2014 r.

Tymczasem roboty jeszcze nie 
wystartowały. – Planujemy grun-
towny remont na lata 2014–2015. 
Obecnie jednak opracowujemy 
program inwestycyjny i szczegó-
łowych informacji dotyczących 
prac będziemy mogli udzielić 
w późniejszym terminie – mó-
wi Aleksandra Dąbek, z biura 
prasowego PKP SA.

Jaki będzie zakres robót? Kole-
jarze planują m.in. remont elewa-
cji i dachu, naprawę odwodnienia, 
adaptację kilku pomieszczeń 
dworcowych na potrzeby ogól-
nodostępnej toalety, przebudo-
wę głównego holu, kas biletowych 
i schodów głównych. Grodziski 
dworzec zostanie też wyposażo-
ny w system informacji wizual-
nej dynamicznej i stałej. Budynek 
będzie dostosowany do potrzeb 
niepełnosprawnych.  (DP)

Dodatkowej przeprawy nie będzie
PIASTÓW
Mieszkańcy Piastowa 
twierdzą, że na terenie 
miasta przydałaby się 
dodatkowa przeprawa 
przez tory. Jednak szanse, 
na razie, są niewielkie 

– Kiedy obserwowałem prace 
przy modernizacji linii kolejo-
wej naszło mnie spostrzeżenie. 
Na całej długości torów przecho-
dzących przez Piastów są tylko 
dwa legalne przejścia: wiadukt 
im. Okulickiego i tunel pod stacją 
PKP. Oprócz tego są nielegalne 

przejścia na wysokości ul. Bocz-
nej i Licealnej, pod wiaduktem 
im. Okulickiego, na wysokości 
ul. Przejazdowej oraz pod wia-
duktem kolejowym „żelaznym”. 
Modernizacja linii kolejowej ma 
na celu przystosowanie do poru-
szania się po niej „superszybkich” 
pociągów, więc zgodnie z wyma-
ganiami technicznymi powinny 
zostać postawione ekrany dźwię-
kochłonne. Tym samym, żeby 
przejść z ulicy Licealnej na ul. 
Skłodowskiej-Curie trzeba bę-
dzie nadrobić ponad kilometr. 
Nic nie wskazuje na to, aby przy 

okazji prowadzonych prac zbu-
dowano nowe przejścia – mówi 
czytelnik Mikołaj.

Co na to kolejarze? – W Pia-
stowie w ramach naszej inwesty-
cji nie jest planowana budowa 
dodatkowej przeprawy. Zosta-
nie natomiast zmodernizowane 
przejście podziemne przy przy-
stanku osobowym. Zgodnie z pro-
jektem, w ramach modernizacji, 
oprócz wymiany infrastruktury 
kolejowej, wzdłuż linii zostaną 
ustawione ekrany akustyczne 
– mówi Mirosław Siemieniec, 
rzecznik prasowy PKP Polskich 

Linii Kolejowych. – Należy pa-
miętać, że każda inwestycja 
polegająca na modernizacji in-
frastruktury kolejowej jest kon-
sultowana z władzami lokalnymi. 
Każdorazowo staramy się roz-
mawiać na temat potrzeb, które 
mogą usprawnić ruch i popra-
wić bezpieczeństwo – dodaje.

Do czasu wybudowania ekra-
nów akustycznych mieszkańcy 
zapewne wciąż będą korzystać 
z „dzikich” przejść, ryzykując 
życie. – Apelujemy o przestrze-
ganie przepisów i rozsądek 
– podkreśla Siemieniec.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI 
Od kilku lat zabytkowa 
kolekcja aut niszczeje 
na jednej z prywatnych 
posesji przy ul. Orląt. 
Samochody co rusz 
padają łupem złodziei 
i złomiarzy.   

O tej posesji krążą już 
legendy. Swego cza-
su mówiło się, iż jest 

to największa kolekcja zabyt-
kowych samochodów w Euro-
pie. Bugatti, maybachy, delage 
i wiele innych perełek motory-
zacji było gromadzonych przez 
ówczesnego właściciela pose-
sji. W latach 80. ubiegłego  stu-
lecia piastował on stanowisko 
kierownika wydziału komuni-
kacji na stołecznej Pradze, dzię-
ki czemu miał łatwy dostęp do 
właścicieli zabytkowych aut. 

Dawnych samochodów czar...
W pewnym momencie zaczął 
je skupować, sam jeśli tylko 
nadarzyła się okazja, sprzeda-
wał też samochody na Zachód. 
Dbał o kolekcję. Ze staranno-
ścią odnawiał auta, nie pozwala-
jąc im ani przez moment stracić 
uroku. Jednak wraz ze śmiercią 
mężczyzny, „umarła” kolekcja. 
Spadkobiercy zbytnio nie za-
interesowali się samochodami, 
które systematycznie grabio-
ne były z cennych części lub po 
prostu znikały z posesji. 

Ostatnio jednak o posesji przy 
ul. Orląt zrobiło się głośno. Spra-
wa niszczejących aut zaintere-
sowała media. Zaczęto pytać: 
Dlaczego zabytkowe samocho-
dy, które określono nawet mia-
nem dziedzictwa narodowego, 
musiał spotkać taki los? 

Sami spadkobiercy, jakby pod 
naciskiem opinii publicznej, za-
częli zastanawiać się nad posia-
danym majątkiem. A raczej tym, 
co po nim zostało… Gościli nawet 

Zabytkowa kolekcja aut niszczeje na jednej z grodziskich posesji

w urzędzie miejskim, gdzie szu-
kali pomocy. Okazuje się, że póki 
nie zostaną uregulowane spra-
wy własnościowe, to magistrat 

niewiele może im pomóc. – To 
jest teren prywatny. Nawet gdy-
byśmy chcieli coś zrobić, to 
nie możemy – mówi Grzegorz 

Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska. Obecnym współwłaści-
cielom posesji zaproponował 
montaż monitoringu, tak aby ura-
tować jeszcze to, co pozostało na 
podwórzu i w garażach. – Są pew-
ne możliwości, ale musi być jasny 
sygnał ze strony spadkobierców, 
że chcą rozwiązać tą sprawę. Bo 
cicha wiara w to, że można ura-
tować pozostałości kolekcji na-
dal istnieje – dodaje burmistrz.

W podobnym tonie wyraża 
się Piotr Zarzycki, kierownik 
działu wystaw i dokumentacji 
w Muzeum Techniki i Prze-
mysłu w Warszawie. – Pro-
blem polega na tym, że nie ma 
idei i konkretnych pomysłów 
ze strony właścicieli. Nawet 
nie wystąpili do nas z prośbą 
o pomoc. Jeśli tak by się stało 
to myślę, iż bylibyśmy w stanie 
zabezpieczyć tą kolekcję przed 
dalszym zniszczeniem. Sami 
nic nie jesteśmy w stanie zro-
bić – twierdzi. 
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 Czy samochody musiał spotkać taki los?
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PRUSZKÓW
Chcesz kupić, sprzedać lub wy-
mienić się odzieżą i innymi ak-
cesoriami dla dzieci? Weź udział 
w „Wielkiej wymianie ubrań”. 
Impreza odbędzie się w prusz-
kowskiej kawiarni GaGa Ka-
fe. – Chcemy zorganizować coś 
na kształt giełdy w czasie której 

mamy wymienią się różnymi ubra-
niami i akcesoriami dla maluchów 
w różnym wieku. Będą mogły je ku-
pić, sprzedać lub właśnie po pro-
stu wymienić – mówi Iwona Kocyk 
z Gaga Kafe, pomysłodawczyni 
akcji. Wstęp na kiermasz, jak też 
prezentacja rzeczy są bezpłatne. 

15 marca wielka wymiana 
dziecięcych ubrań w GaGa Kafe

– Wprawdzie obowiązują zapisy 
pod adresem: kontakt@gagakafe.
pl, ale wszystko tak zorganizujemy, 
aby każda osoba chętna do udzia-
łu w wymianie się u nas zmieściła 
– twierdzi Kocyk. Start kiermaszu: 
sobota 15 marca, godz. 11.00–19.00, 
ul. Bolesława Prusa 10/2. (AF)

Piątek, 7 Marca 2014

www.bph.pl

Promocja „Wróć do mnie” dotyczy umów zawartych na co najmniej 36 mies. i trwa od 03.03 do 31.05.2014 r. W przypadku kredytu konsolidacyjnego 
Klient skorzysta z Promocji, jeśli skonsoliduje w Banku BPH kredyty z innych banków o łącznej wartości co najmniej 5000 zł. Nagrodą jest równowartość 
dwóch najniższych spłaconych rat. Aby otrzymać nagrodę, należy spełnić warunki Regulaminu Promocji. Nagroda jest wypłacana w dwóch ratach 
- po 12. i 24. miesiącu spłaty kredytu. Bank uzależnia przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej Klienta. Regulamin Promocji, 
Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach Banku oraz na bph.pl. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH: 
Pruszków 
ul. Kościelna 17 (przy Kościele Św. Kazimierza)

Kredyt gotówkowy
Weź kredyt gotówkowy i odbierz 
nagrodę o wartości dwóch rat.

REKLAMA

PIASTÓW
Miasto wierzy, 
że wreszcie uda się 
znaleźć kupca na 
jedną z działek przy 
ul. Północnej.

Włodarze Piastowa zdecy-
dowali się na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej przy ul. 
Północnej 12 już w ubiegłym 
roku. Działka o powierzchni 
1159 mkw. wyceniona została 
na 319 tys. zł. – Działka znaj-
duje się w atrakcyjnym miejscu 
– twierdzi Zdzisława Zielińska, 
wiceburmistrz. Kłopot w tym, 
że najwyraźniej lokalizacji nie-
ruchomości nie doceniają po-
tencjalni kupcy... Odbyły się już 
trzy przetargi. – Nie zgłosił się 

żaden chętny – mówi wicebur-
mistrz Zielińska. 

Miasto liczy jednak, że ko-
lejne podejście zakończy się 
sukcesem. – Nieruchomość 
nie jest obciążona, ani nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Co 
prawda nie ma obowiązujące-
go miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, ale 
zgodnie ze studium uwarunko-
wań działka położona jest na 
terenie przeznaczonym pod 
zabudowę usługową – stara 
się rozreklamować nierucho-
mość Zielińska.

Przetarg odbędzie się 13 mar-
ca. – Nie jestem przesądna, 
a „trzynastkę” uważam za szczę-
śliwą liczbę – twierdzi wicebur-
mistrz Piastowa.  (MAP)

Działka jest, kupców brak

ADAM 
FABISIEWICZ 

REGION
Ministerstwo Finansów 
oszacowało dochody 
podatkowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 
w poszczególnych 
gminach na 2014 r.  
Z okolicznych gmin 
najlepiej wypadł 
Nadarzyn, znalazł się 
na 15. pozycji.

R esort fi nansów przygo-
tował ranking, uwzględ-
niając dochód z podat-

ków odprowadzany przez ludzi 

Nadarzyn wysoko w rankingu
mieszkających w gminie i rozli-
czających się z tutejszym fi sku-
sem. Przy obliczaniu dochodu 
podatkowego na jednego miesz-
kańca bierze się pod uwagę 
wpływy z podatku od nieru-
chomości, część wpływu z po-
datków dochodowych od osób 
prywatnych oraz kilka procent 
od wpływów z podatku CIT. 
Średni dochód podatkowy na 
jednego mieszkańca dla wszyst-
kich gmin w kraju oszacowano 
w tym roku na 1358,98 zł.

Dochody powyżej średniej 
uzyskały 453 gminy na 2479 ze-
stawionych w rankingu. Najwyż-
sze wpływy z podatków osiągnie 
gmina wiejska Kleszczów (woj. 

Michałowice (także nieco ponad 
3,2 tys. zł). Raszyn osiąga do-
chód z podatków rzędu 2,4 tys. zł
na osobę, co dało mu 52. lokatę. 
Wskaźnik ponad 2,1 tys. zł wyli-
czono Milanówkowi (87. miej-
sce), a nieco mniej Żabiej Woli 
(96. pozycja – 2,07 tys. zł). Poza 
pierwszą setką znalazły się Brwi-
nów, który był 133. z dochodem 
nieco ponad 1,9 tys. zł; Pruszków 
– 155. miejsce z dochodem nie-
co przekraczającym 1,8 tys. zł,
Grodzisk Mazowiecki – 161. 
miejsce (też niewiele powyżej 
1,8 tys. zł). Najniżej spośród 
naszych lokalnych samorzą-
dów znalazł się Piastów – 357. 
miejsce (nieco ponad 1450 zł). 

łódzkie), która już niemal trady-
cyjnie prowadzi w rankingach 
zamożności samorządów. Na 
jednego mieszkańca przypa-
da tam ponad 33,5 tys. zł do-
chodu z podatków. Kleszczów 
osiąga tak dobre rezultaty dzię-
ki znajdującej się tam Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów 
i Elektrowni Bełchatów.

A jak wypadły nasze gminy? 
Najwyżej, na 15. miejscu, upla-
sował się Nadarzyn z dochodem 
podatkowym w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca na poziomie 
ponad 3,8 tys. zł. Na 25. pozy-
cji znalazła się Podkowa Leśna 
– nieco ponad 3,2 tys. zł. Na 29. 
miejscu uplasowała się gmina 
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NADARZYN
Od 3 marca połączenie autobuso-
we między Nadarzynem a Pruszko-
wem obsługuje nowy przewoźnik. 
Dotychczas robiła to fi rma PKS 
Grodzisk Mazowiecki. Przegrała 
jednak przetarg. Korzystną ofertę 
cenową – prawie 197 tys. zł 
– złożyła bowiem fi rma Usługi 

Transportowe Przewóz Osób i Ła-
dunków z... Podkarpacia. PKS Gro-
dzisk Mazowiecki zażądał o 5 tys. zł 
wiecej. Najlepszą cenową ofer-
tę (190 tys. zł) przedstawiła fi r-
ma z Tarnobrzegu, ale z powodu 
niezłożenia dodatkowych do-
kumentów została wykluczona 

Połączenie autobusowe 
obsługuje nowy przewoźnik

z przetargu. Nowy przewoźnik na 
trasie Pruszków – Nadarzyn ob-
sługuje dziennie 11 kursów. Autobu-
sy cztery razy dziennie jadą między 
Nadarzynem i Walendowem, a dwa 
razy na odcinku Plac Poniatowskiego 
– Błońska. Ceny biletów bez zmian, 
normalny – 2 zł, ulgowy – 1 zł. (AS)

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

100 zł za 10
POPRAWEK KRAWIECKICH

*Promocja nie obejmuje użytych  
materiałów takich jak:  

suwaki, podszewki, łatki itd.

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

REKLAMA

Na parkingu
przybędzie miejsc
RASZYN
Powstały pod koniec 
2013 roku parking przy 
ul. Miklaszewskiego 
w Dawidach Bankowych 
będzie rozbudowany.

Pierwszy etap budowy tego 
parkingu obejmował 14 miejsc 
postojowych, głównie dla sa-
mochodów osobowych. – Na 
razie wybudujemy miejsca 
postojowe na ul. Miklaszew-
skiego, ale parking będziemy 
w przyszłości powiększać. 
Ta część Dawid się rozwija. 
W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go uwzględniona jest budowa 
centrum usługowego. A to z ko-
lei generować będzie większy 
ruch samochodowy – zazna-
czał w październiku ubiegłego 
roku Mirosław Chmielewski, 
wicewójt Raszyna. Wtedy jesz-
cze nie wiadomo było kiedy 
parking zostanie rozbudowany.

Parking przy Miklaszew-
skiego okazał się „strzałem 
w dziesiątkę”. Powodzenie 
jakim się cieszy sprawił, że 
raszyńscy włodarze zdecydo-
wali się rozbudować go o 50 
miejsc. Trwa postępowanie 
przetargowe, w którym zo-
stanie wyłoniony wykonaw-
ca prac budowlanych. Miejsca 
postojowe mają zostać wyko-
nane z kostki betonowej, do-
celowo parking będzie miał 64 
miejsca, w tym cztery przezna-
czone dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych. Pojawią się 
także chodniki.

Kiedy kierowcy będą mogli 
zostawiać samochody na no-
wych miejscach? Finał prac 
planowany jest na przełomie 
lipca i sierpnia.  (AS)

Groźne wypalanie traw
BRWINÓW
Do końca zimy 
(co prawda łagodnej) 
jeszcze trochę 
czasu, a strażacy 
już interweniowali 
w sprawie... pożarów 
łąk na terenie 
miejscowości Moszna. 

Tylko 27 lutego odnotowano dwa 
takie zgłoszenia. – Chwilę po za-
kończeniu pierwszych działań 
wpłynęło kolejne wezwanie do 
miejscowości Moszna. Paliła się 
trawa na nieużytkach w pobliżu 
zbiornika wodnego – mówił kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
– Nikogo za rękę nie udało się zła-
pać, ale najprawdopodobniej by-
ły to podpalenia. Skierowaliśmy 
prośbę do straży gminnej i poli-
cji w Brwinowie, aby postarali się 
ustalić ewentualnych sprawców. 
W obu przypadkach ogniem był 
objęty teren o powierzchni nawet 

kilkuset metrów kwadratowych. 
Dodam, że wcześniej również 
prowadziliśmy działania gaśni-
cze w tamtych okolicach – dodaje.

Kpt. Kroć apeluje: – W każ-
dej chwili pożar może wymknąć 
się spod kontroli i błyskawicz-
nie rozprzestrzenić, a wówczas 
o nieszczęście nietrudno. Musi-
my pamiętać, że ogień pochłania 
wszystko na swojej drodze. Bar-
dzo szybko może więc się prze-
nieść z obszaru wypalania traw 
w okolice zabudowań, w których 
mieszkają ludzie. Ogień roz-
przestrzeniający się bez kontro-
li niszczy również środowisko 
naturalne – podkreśla.  (DP)

ST
O

C
K

Jak forma zespołu?
– Drużyna podniosła się po se-
rii porażek i wygląda dużo le-
piej, ale to nie zawsze wystarcza. 
Szkoda, że nie udało nam się wy-
grać ostatniego meczu na super-
trudnym terenie w Kutnie choć 
było naprawdę blisko. Wcześniej 
dobrze zaprezentowaliśmy się 
w meczach z Krosnem i Astorią 
Bydgoszcz. Dobre momenty nie 
zawsze przekładają się na na-
stępne spotkania, ale myślę, że 
te ostatnie mecze tchnęły w ze-
spół wiarę, że może być lepiej. 

Seria przegranych trwała 
aż dziewięć kolejek. Co 
zawiodło?
– Wiele czynników ludzkich. 
Zawodnicy o tym wiedzą, z każ-
dym z nich analizowaliśmy 
gdzie popełnili błędy. Mówiąc 
szczerze znacznie więcej ocze-
kiwałem od graczy doświadczo-
nych. Tak się jednak nie stało. 

Nie należę do ludzi narwanych
Liczyłem też na młodych za-
wodników, których z pełną 
świadomością wybieraliśmy 
z drugiej ligi, bo na takich mo-
gliśmy sobie pozwolić. Miałem 
nadzieję, że szybciej przyzwy-
czają się do realiów pierwszej 
ligi, nauczą się i błędów popeł-
nianych na początku sezonu nie 
będą powielać. 

Będzie ciężko o to dziesiąte, 
bezpieczne miejsce, ale wierzę, 
iż walka o nie będzie zacięta do 
końca sezonu zasadniczego.

Miał Pan jednak 
moment zwątpienia. 
Po szóstej porażce z rzędu 
swoich koszykarzy
podał się Pan do dymisji…
– Nie należę do ludzi narwanych, 
to była przemyślana decyzja za-
komunikowana zespołowi już 
wcześniej: jeżeli nie wygramy 
meczu z Wikaną – odchodzę. Ca-
ły czas wierzyłem w chłopaków, 

Z MICHAŁEM SPYCHAŁĄ, trenerem Znicza Basket Pruszków, rozmawia Adam Fabisiewicz

ale czułem, że drużyna potrze-
buje impulsu, aby się przełamać 
i zacząć grać lepiej. W tamtym 
czasie wydawało mi się, że takim 
impulsem będzie po prostu no-
wy trener. 

Wkrótce potem zmienił 
Pan decyzję.
– Dotarło do mnie wiele głosów 
wsparcia od znajomych i kibiców. 
Wszyscy szanowali moją decy-
zję o dymisji, ale byli zdania, że 

powinienem dalej trenować ko-
szykarzy Znicza. W międzyczasie 
zarząd rozmawiał z zawodnikami 
i oni także w większości uważali, 
że powinienem zostać. Uświado-
miłem sobie, że upierając się co do 
odejścia postąpię egoistycznie. A ja 
czułem i czuję odpowiedzialność 
za drużynę, dlatego wspólnie z za-
rządem zdecydowaliśmy, że jed-
nak powinienem zostać. Nie bez 
znaczenia był też wzajemny szacu-
nek, jakim darzymy się z klubem. 

Plany trenera Spychały 
na przyszłość? Nadal 
praca w Pruszkowie?
– Jestem na tyle odważny, że 
podjąłbym każde wyzwanie. 
Ale pozostanie w Zniczu Ba-
sket, który miałby możliwości 
finansowe i potencjał sporto-
wy, aby walczyć o czołówkę ta-
beli – to także świetna opcja. 
Jak sądzę, na ten moment naj- 
bardziej realna. 
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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

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Drukarnia w Pruszkowie zatrudni krajacza 
i operatora taśmowca. 602 32 07 47 

 ► FRYZJERKĘ/RA Z DOŚWIADZENIEM I 
STAŻYSTĘ.ZAPEWNIAMY SZKOLENIA.
SALON LOREAL BRWINÓW 607052845 

Poszukuję kobiet do pracy przy 
sprzątaniu oraz pracowników ochrony 
(mile widziane osoby 
z orzeczeniem niepełnosprawności). 
Praca na terenie Pruszkowa.  
Umowa o pracę. 
Telefon kontaktowy: 668634674 

 ► Serwis samochodowy zatrudni mechanika 
do aut dostawczych 
i ciężarowych 602282615  

 ► Szwalnia Grodzisk Maz. 
zatrudni krawcową, szwaczkę,
Stała praca 601 213 415 

 ► Zatrudnię fryzjerkę oraz 
manikiurzystkę. umowa o pracę. 
Salon Denique Janki. 609242500 

 ► Zatrudnię kierowcę C+E (krajówka) 
z ok. Grodziska Maz. 601327327; 601697697 

 ► 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  

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 

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

 ► Dom 220 mkw, Pruszków, 
516 693 777, 580 tys. zł   

 ► 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 1998r. 
– 2013r. Gotówka. Uczciwie. 
608 174 892 

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

 ► Poloneza, Nexie. 668-171-639 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Glazura, łazienka, remonty, hydraulika, 
506-622-139 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, POMIARY, 
naprawa, konserwacja. Solidnie, szybko 
i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Remonty, 535 872 455 

 ► Usługi remontowo-wykończeniowe, 
786 166 681 

 ► Usługi remontowo-wykończeniowe, 
glazura od 40zł, 661 110 805 

Studnie, 694 869 194 

 ► Wróżka, 693 765 283 

Różne

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

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

DO
JAZD

Auto Centrum Feu Vert Janki  
zatrudni doświadczonego 

SPRZEDAWCĘ 
do sklepu motoryzacyjnego

Miejsce pracy: ul. Mszczonowska 3, Janki
email: agryczka@feuvert.pl 

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 07.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz.
przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A  

został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz nieruchomości 
Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz został także zamieszczone na stronie internetowej  
www.powiat-grodziski.pl

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 07.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz.
przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A  

został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz nieruchomości 
Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz został także zamieszczone na stronie internetowej  
www.powiat-grodziski.pl

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, 
z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28.02.2014 r. została 
wydana decyzja nr 01/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej  budowy ulicy Bąki  
w Pruszkowie na odcinku od ulicy Bąki (dz. ew. 12/2)  
do granicy miasta Pruszkowa w zakresie: budowy jezdni, chodnika, 
zjazdów, budowy odwodnienia, budowy kanału technologicznego, 
przebudowy kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi  
oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 
inwestycją na działkach nr ew.: 12/2, 12/7, 16/1, 246, 12/5, 21/2, 
25, 12/11, 26/7, 267/1, 269/14, 267/2, 223/2, 223/1, 225/1, 32/19, 
32/12, 8/3, 9/3, 10/7, 11/2 (11/3, 11/4), 12/10, 12/12, 16/3,  
241, 3/8, 238, 21/9, 26/2, 223/3, 225/2  – obręb 7.

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

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. decyzją 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek 
– piątek od 8:00 do 16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 115 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Express serwis:
komputery,  

laptopy, anteny
Pisemna gwarancja

Naprawy w 24h
Dojazd do klienta
tel: 731-720-294

Poszukuje się świadków kłótni  
dwóch mężczyzn  

na ul. Górnej w pobliżu parkingu 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie  

w dniu 2.07.2012r.  
w godzinach 13:00 – 14:00.  

Proszę o kontakt na nr 609 098 831

PRACA W CENTRUM WARSZAWY  
DLA KAŻDEGO

Call Center – Obsługa Klienta – Sprzedaż
Szkolenie, Stawka+Prowizja,  

Miła atmosfera.
CV na: duk@cspraca.pl lub 696 621 622

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia 
się, że w dniu 24 lutego 2014 r. została wydana decyzja nr 82/2014 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa 
– Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku: od ulicy Partyzantów 
do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, powiatu 
pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.” 
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi (tłustym drukiem 
– numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, 
w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew. m. Pruszków 
: obręb 26: 50/10, 47/8 (47/5, 47/6), 47/3, 48 (48/1, 48/2),  16/1, 16/5 
(16/7, 16/8), 15/3 (15/5, 15/6), obręb 23: 8/3 (8/4, 8/5), 448, 476/1 
(476/3, 476/4), 474 (474/1, 474/2), 216/2; obręb 21: 137/1, 17/1. 
Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: 
działki nr ew. m. Pruszków: obręb 26: 15/3, 16/5, 42, 43, 47/8, 56/3, 48; 
obręb 23: 8/3, 476/1; obręb 21: 395, 19/1.
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 
– śr. i piąt.).
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