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Upublicznią 
rejestr umów

MILANÓWEK

Milanówek będzie upubliczniał 
rejestr umów zawieranych 
z przedsiębiorcami. – Mój urząd jest 
w pełni transparenty, chcemy takie 
praktyki promować i pokazujemy, 
że wykonywana przez nas praca 
jest całkowicie jawna – mówi 
burmistrz Jerzy Wysocki.  3
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Przy ulicy Jarzynowej na pruszkowskich Bąkach ma powstać kompleks oświatowy 
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PRUSZKÓW
Dzieci z Bąków mają 
utrudniony dostęp do 
edukacji. Powód? W ich 
okolicy nie ma szkoły. 
Władze Pruszkowa 
zapewniają, że sytuacja 
się zmieni.

B ąki to jedna z najbar-
dziej dynamicznie roz-
wijających się dzielnic 

Pruszkowa. W ostatnich latach 
powstały tu osiedla mieszkanio-
we, na których zamieszkało 
wiele młodych rodzin z dzieć-
mi. Ale pojawił się kłopot, bo-
wiem w pobliżu nie ma szkoły. 

Najbliższe placówki oświatowe 
znajdują się przy ulicy Mosto-
wej na Żbikowie, na ul. Topo-
lowej prawie w centrum Prusz-
kowa lub... w Piastowie. Przed-
szkola miejskiego na Bąkach też 
próżno szukać, nie wspomina-
jąc o żłobku.

Władze miasta zamierzają 
rozwiązać problem i wybudować 
przy ulicy Jarzynowej kompleks 
oświatowy. – Chcemy przygoto-
wać nie tylko koncepcję, ale ca-
ły projekt kompleksu na Bąkach 
wraz z pozwoleniem na budo-
wę. Niebawem taki projekt zy-
ska również szkoła na Gąsinie 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Edukacyjny krok do przodu

Odwołali prezesa spółki wodnej, pytania pozostały
RASZYN
Zarząd Gminnej 
Spółki Wodnej 
Raszyn na czele 
z jej prezesem 
Jackiem Wiśniewskim 
został odwołany 
z pełnionej 
funkcji. 

Powód? Z kasy spółki „wyparo-
wało” 37 tysięcy złotych dota-
cji gminnej. – Sprawa ma wy-
łącznie charakter polityczny – 
skomentował decyzję delegatów 
były już prezes Wiśniewski.

Informacje o tym, że doszło 
do nieprawidłowości w rozli-
czeniu finansowym Gminnej 

Spółki Wodnej krążyły w Ra-
szynie od tygodni. Sprawa do-
tyczy ubiegłego roku i związana 
jest z remontem rowu w Dawi-
dach Bankowych. Wykonawcą 
inwestycji był Związek Spółek 
Wodnych z Piaseczna, który za 
prace miał otrzymać 49 tysięcy 
złotych. Dostał tylko 12 tys. zł 

– zapłacone w dwóch ratach – 
chociaż z dokumentów fi nanso-
wych raszyńskiej spółki wynika, 
że należna kwota uregulowana 
została w całości. Zresztą taka 
informacja pojawiła się w rocz-
nym sprawozdaniu spółki przed-
łożonym w urzędzie gminy, 
który jest głównym podmiotem 

dotującym spółkę wodną. Co in-
nego twierdzą przedstawiciele 
piaseczyńskiego ZSW, którzy 
od miesięcy nie mogąc dopro-
sić się brakujących pieniędzy, 
zapowiadają skierowanie spra-
wy do sądu.

WIĘCEJ  6

DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 4

Niebezpieczne
topole

PRUSZKÓW

– Na mój samochód spadł kawałek 
gałęzi z drzew, które rosną przy 
ul. Poznańskiej. Wydaje się, że 
topole są już spróchniałe. Obawiam 
się, co będzie w wypadku większej 
gałęzi – mówi czytelniczka Ola. 
Czy topole zostaną wycięte?  4

 Szkoła Podstawowa przy ul. Topolowej w Pruszkowie

Wójt na placu 
NADARZYN

W Ruścu trwają prace przy jednej 
z najkosztowniejszych inwestycji 
w ostatnich latach w gminie. 
Budowa kompleksu oświatowego 
pochłonie 28 mln zł, z czego 
16 mln zł gmina wyda w tym roku.  7



2 WPR24.plWiadomościGAZETA WPR

PRUSZKÓW
Znamy już zwycięzców naszego 
konkursu na najładniejsze stoisko 
podczas 5. edycji Targów Nieru-
chomości i Wnętrz w Pruszkowie. 
W konkursie do wygrania były bo-
ny na sprzęt AGD o wartości 1000 
i 500 zł. Za najładniejsze stoisko 
goście targów uznali ekspozycję 

Long Bridge. – Elegancja, profe-
sjonalizm, kompetentny personel, 
makieta w pełni realna, jednym 
słowem pięknie! – uzasadnia-
ła swój wybór p. Sylwia Sobczak 
z Pruszkowa, która wygrała bony 
o wartości 1000 zł. Kolejną lau-
reatką konkursu jest p. Marzena 

Konkurs na najładniejsze 
stoisko Targów rozstrzygnięty 

Witecka z Pruszkowa, zdobyw-
czyni bonów na sprzęt AGD 
o wartości 500 zł. Obu paniom 
serdecznie gratulujemy. Przypo-
mnijmy, że 5. edycja Targów Nie-
ruchomości i Wnętrz odbyła się 
29 i 30 marca w Hali Znicz, zgro-
madziła ponad 3 tys. osób. (Red)

Piątek, 11 Kwietnia 2014

REKLAMA

tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 80 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m22
- 3 pokoje 80m2
- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m2
- 3 pokoje 80m 4300 zł /m4300 zł /m22

4300 zł /m2
4300 zł /m4300 zł /m2
4300 zł /m

- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m22
- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m 4800 zł /m4800 zł /m22

4800 zł /m2
4800 zł /m4800 zł /m2
4800 zł /m

- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m22
- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m 3750 zł /m3750 zł /m3750 zł /m22

3750 zł /m2
3750 zł /m3750 zł /m2
3750 zł /m

nowe, nowe, nowe, 
niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!nowe, 
niższe ceny!nowe, nowe, 
niższe ceny!nowe, 

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

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

REKLAMA

Biletomat 
doładuje konto 
w telefonie
REGION
W automatach 
Kolei Mazowieckich 
kupimy nie tylko 
bilety. Dostępne są 
też doładowania 
telefoniczne.

Przewoźnik montuje bile-
tomaty od czerwca 2013 r. 
Urządzenia stanęły już na 84 
przystankach, większość na li-
nii Warszawa – Skierniewice. 
Pasażerowie zakupią w auto-
matach bilety ( jednorazowe, 
jak i okresowe) płacąc gotówką 
lub kartą. Urządzenia pozwa-
lają też wejść na stronę Ko-
lei Mazowieckich, sprawdzić 
rozkład jazdy oraz – co ważne 
– aktualne utrudnienia.

Od kwietnia biletomaty KM 
mają nową opcję – zakup do-
ładowania telefonu na kartę 
w wielu sieciach, m.in. T-Mo-
bile, Heyah, Play, Plus, Oran-
ge, NJU mobile, Lycamobile. 
– Chcemy, by obsługa naszych 
klientów odbywała się na wy-
sokim poziomie. Z pewnością 
przyczynia się do tego możli-
wość zakupu biletu przez całą 
dobę, a teraz także doładowa-
nia konta w telefonie – mówi 
Dariusz Grajda, członek za-
rządu, dyrektor handlowy 
Kolei Mazowieckich.

Biletomaty zainstalowa-
ne są m.in. na  przystankach 
w Jaktorowie, Grodzisku, Mi-
lanówku Brwinowie, Prusz-
kowie, Piastowie.  (DP)Henryk, Aleksander, Hieronim i Wojciech pomnikami przyrody

GRODZISK MAZOWIECKI
Henryk, Aleksander, 
Hieronim i Wojciech 
– to imiona, jakie 
nadano zabytkowym 
drzewom w grodziskim 
Parku Skarbków. 
Radni miejscy 
zdecydowali, 
że stały się 
pomnikami przyrody.

Wiek drzew o których mowa sza-
cuje się na 150–200 lat. Imponują 
rozmiarami, znakomicie wpisują 
się w krajobraz Grodziska, mogą 
być jego wizytówką. Z podobne-
go założenia wyszli radni, którzy 
postanowili nadać drzewom imio-
na osób ważnych dla historii mia-
sta i gminy.

Najpotężniejszy z czterech 
pomników przyrody – dąb szy-

W skład kompleksu na Bą-
kach wejdą: szkoła podstawowa, 
przedszkole i żłobek. Podsta-
wówka pomieści 350 dzieci. Bu-
dynek maksymalnie będzie miał 
trzy kondygnacje, do dyspozycji 
uczniów przewidziana jest też 
duża sala gimnastyczna. Uzu-
pełnieniem zaplecza sportowe-
go będą boiska (do piłki nożnej 
i wielofunkcyjne) oraz plac za-
baw. Przedszkole wraz z oddzia-
łami żłobkowymi będzie mieściło 
się w dwukondygnacyjnym budyn-
ku. Parter zostanie przeznaczony 
na pomieszczenia dla dzieci, a na 
piętrze znajdzie się administracja. 
Wokół budynku powstaną place 
zabaw dla poszczególnych grup 
wiekowych. W żłobku zostanie 
utworzonych sześć oddziałów, 
a w przedszkolu pięć. 

Wiele osób zastanawia się, 
dlaczego władze Pruszkowa nie 
zdecydowały się na ogłoszenie 
konkursu architektonicznego. 
Dzięki temu można byłoby wybrać 
najbardziej atrakcyjną koncepcję 
budynku szkoły. – Konkursy ar-
chitektoniczne są bardzo czaso-
chłonne. Niekiedy też stwarzają 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 wiele problemów, jeśli chodzi np. 
o prawa autorskie. Osoby przygo-
towujące projekt to często archi-
tekci-artyści. Gdy przelewamy 
ich pomysł na papier i kosztorys, 
często okazuje się, że koszty bu-
dowy byłyby zbyt duże – wyjaśnia 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Jeśli chodzi o szkołę 
na Bąkach to mamy już wstępną 

obiektu. Dokumentacja projekto-
wa powinna być gotowa na prze-
łomie roku. Wtedy też wystąpimy 
do radnych o wpisanie inwesty-
cji do budżetu i WPF – podkreśla 
Andrzej Kurzela. – Kłopot w tym, 
że radni są podzieleni. Jedni są 
za tym, by w pierwszej kolejności 
budować szkołę na Gąsinie, dru-
dzy obstają przy kompleksie na 
Bąkach. Musimy przeprowadzić 
merytoryczną dyskusję z radny-
mi – dodaje. 

Budowa szkół będzie kosz-
townym przedsięwzięciem. Ro-
dzi się więc pytanie: czy nie lepiej 
byłoby przeznaczyć pieniądze 

zarezerwowane na Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego wła-
śnie na powstanie szkół? Wice-
prezydent Pruszkowa zaznacza, 
że wszystkie te inwestycje są mia-
stu potrzebne. – Zaplecze oświa-
towe w Pruszkowie jest, póki co, 
wystarczające. Musimy również 
pamiętać, że obiekt dla instytucji 
kulturalnych również jest bardzo 
potrzebny. Zwłaszcza, że obiekt 
przy Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej stoi na terenie nie należą-
cym do nas. Budynek jest również 
w kiepskim stanie technicznym. 
Jedno piętro już dziś jest wyłą-
czone z użytkowania. Za jakieś 

trzy, może cztery lata będzie 
nadawał się do rozbiórki – wy-
jaśnia Kurzela. 

Władze miasta podkreślają, że 
praktycznie nic nie stoi na prze-
szkodzie inwestycjom oświato-
wym. – Kilka lat temu kupiliśmy 
grunty przy ulicy Jarzynowej 
potrzebne do budowy szkoły na 
Bąkach. W ostatnim czasie za 
1,4 mln złotych nabyliśmy teren 
o powierzchni 0,5 ha niezbędny 
dla rozbudowy szkoły na Gąsi-
nie. Czekamy zatem na projekty 
i jesteśmy praktycznie gotowi by 
ruszyć z inwestycjami – twierdzi 
wiceprezydent Pruszkowa. 
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 Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Mostowej w Pruszkowie

wizję tego, jak powinna wyglą-
dać. Jedną z cech, którą będzie-
my oceniać w przetargu będzie, 
obok ceny, właśnie wygląd obiek-
tu. Poniekąd przetarg to też forma 
konkursu – zaznacza.  

Kiedy ruszy budowa wycze-
kiwanego kompleksu? Nie wia-
domo. Inwestycja nie jest nawet 
wpisana do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej miasta na najbliż-
sze lata. – Dzieje się tak, ponieważ 
nie znamy kosztów budowy tego 

– Kilka lat temu 
kupiliśmy grunty przy 
ul. Jarzynowej potrzebne 
do budowy szkoły – mówi 
wiceprezydent Kurzela
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Lpułkowy o średnicy pnia 463 cm 
otrzymał imię Henryk. Został tak 
nazwany na cześć hrabiego Hen-
ryka Skarbka, właściciela Gro-
dziska Mazowieckiego w drugiej 
połowie XIX wieku. Kolejny dąb 
szypułkowy o obwodzie pnia 283 
cm, otrzymał imię od Aleksandra 
Mokronoskiego, dawnego wła-
ściciela ziem wchodzących dziś 
w skład grodziskiej gminy. Dwa 

jesiony wyniosłe o obwodach pni 
247 i 275 centymetrów otrzyma-
ły miana Hieronim i Wojciech, 

na cześć braci Okuniów, właści-
cieli dawnej wsi Grodzisko.

Na ostatniej sesji radni zdecy-
dowali też o zniesieniu ochrony in-
nego pomnika przyrody w Parku 
Skarbków. Chodzi o obumierają-
cy dąb szypułkowy, istnieje zagro-
żenie, że runie. Radni podjęli taką 
decyzję na podstawie opinii spe-
cjalisty, zalecił on natychmias-
towe usunięcie drzewa.  (AF)

Przy ulicy Jarzynowej na pruszkowskich Bąkach ma powstać kompleks oświatowy 

Edukacyjny krok do przodu
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Ponad 600 zawodników, w tym 
60 chodziarzy nordic walkingu i 150 
dzieci stanęło 6 kwietnia na star-
cie drugiej edycji imprezy „Biegam, 
bo lubię w Książenicach”. Nowością 
były biegi dla dzieci na 400 i 1000 
m. Do udziału w imprezie zachę-
cali goście specjalni, m.in. Paweł 

Januszewski, mistrz Europy w bie-
gu na 400 m przez płotki, propa-
gator biegania jako sposobu na 
zdrowy styl życia. Sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się też zawody 
nordic walkingu. Główną atrakcją 
dnia były jednak biegi na 5 i 10 km.
Na starcie tego drugiego stanęło 

400 zawodników. Trasę 10 kilome-
trów najszybciej wśród mężczyzn 
pokonał Michał Żurawski (34 minu-
ty i 43 sekundy), na 5 kilometrów 
wygrał był Jakub Pudełko (czas 
17,01). Wśród pań dystans 10 km naj-
szybciej przebiegła Joanna Snop-
kiewicz, a 5 km Iwona Wicha. (DP)

W Książenicach przebiegli 
wiele kilometrów, bo to lubią 

KSIĄŻENICE

Kancelaria Adwokacka
Adwokat 

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

Zapłacą 4 mln za tokarkę
REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa w końcu 
sama będzie mogła 
przetaczać koła 
w swoich pociągach.

W grodziskiej lokomoty-
wowni niebawem pojawi się 
nowoczesna tokarka, która 
umożliwi kolejarzom wymia-
nę kół w składach. Za przygo-
towania stanowiska do tych 
operacji WKD zapłaci prawie 
4 mln zł.  Po co kolejarzom 
tak drogi sprzęt? WKD ma 
problem ze składami EN97. 
W pociągach wyprodukowa-
nych przez bydgoską PESĘ, 

które trzy lata temu trafiły do 
Grodziska, zbyt szybko ścierają 
się koła. Do tej pory WKD skła-
dy na naprawy wysyłała do ze-
wnętrznych fi rm. Kłopot w tym, 
że pociągi na przetaczanie kół 
musiały czekać nawet kilka dni.

Zdaniem kolejarzy taniej 
i przed wszystkim szybciej bę-
dzie przetaczać koła we własnej 
lokomotywowni. Za przygoto-
wanie stanowiska odpowiada 
Przedsiębiorstwo Projektowo 
Wdrożeniowe Koltech z Racibo-
rza. Tokarka powinna zostać za-
montowana w ciągu 80 dni. To 
oznacza, że WKD koła w skła-
dach będzie mogła przetaczać na 
przełomie czerwca i lipca.   (AS)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Miasto będzie 
upubliczniało rejestr 
umów zawieranych 
z przedsiębiorcami.
– Urząd jest 
w pełni transparenty, 
pokazujemy, że 
wykonywana przez nas 
praca jest całkowicie 
jawna – mówi Jerzy 
Wysocki, burmistrz 
Milanówka.

O tym, że mieszkańcy 
miasta-ogrodu mają 
problem z uzyskaniem 

informacji dotyczących wydat-
ków inwestycyjnych urzędu wia-
domo nie od dziś. Sprawa urosła 
do rangi konfl iktu, który podzie-
lił społeczność Milanówka. Jed-
ni uważają, że burmistrz celowo 
zataja koszty funkcjonowania 

Upublicznią rejestr umów

urzędu oraz wydatki jakie sa-
morząd ponosi na niektóre z in-
westycji, inni – że cała sprawa 
ma podłoże polityczne. W ni-
czym to nie zmienia faktu, że 
o Milanówku w ostatnich dniach 
zrobiło się głośno, a konfl iktem 
zajęli się reporterzy TVP.

Ich wizyta i realizowany mate-
riał zbiegły się z oświadczeniem, 
jakie urząd miasta wydał w poło-
wie tego tygodnia. Okazuje się, 

przez nas praca jest całkowicie 
jawna – twierdzi Wysocki. 

Rejestr podpisanych od po-
czątku roku umów zostanie 
opublikowany w BIP-ie 5 ma-
ja. Przedsiębiorcy współpracu-
jący z gminą będą o tym fakcie 
informowani. Władze miasta 
podkreślają jednocześnie, że 
urząd prowadzi na bieżąco re-
jestr, który ma jednak formę we-
wnętrznego dokumentu. – Jest 
jawny i dostęp do niego ma każ-
dy, kto tego zażąda w trybie do-
stępu do informacji publicznej 
– czytamy w informacji urzędu. 

Władze Milanówka dementu-
ją informacje, jakoby na termin 
wydania oświadczenia wpływ 
miała zaplanowana na sobotę 
(12 bm.) pikieta mieszkańców. 
Jej organizatorzy potwierdzają, 
że mimo decyzji o upublicznie-
niu rejestru umów, pikieta dojdzie 
do skutku i rozpocznie się o godz. 
13.00 na jednej z prywatnych 
działek przy ul. Warszawskiej. 

– Chcemy takie praktyki promować – mówi burmistrz Jerzy Wysocki

że decyzją burmistrza Jerzego 
Wysockiego Milanówek będzie 
upubliczniał rejestr umów zawie-
ranych z przedsiębiorcami. – Do-
cierały do nas głosy mieszkańców 
dotyczące upublicznienia rejestru, 
podjąłem zatem decyzję o publi-
kacji rejestru na stronach Biule-
tynu Informacji Publicznej. Mój 
urząd jest w pełni transparenty, 
chcemy takie praktyki promować 
i pokazujemy, że wykonywana 
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 Jeden z banerów jaki można było zobaczyć na terenie 
Milanówka

REKLAMA

Pracy przy przedszkolu jeszcze sporo
BRWINÓW
Opóźnienie przy budowie 
przedszkola na 
ul. Piłsudskiego 
wciąż jest, choć... 
– Wykonawcy udało się 
doprowadzić budynek 
do stanu, w którym 
możliwe jest rozpoczęcie 
robót wykończeniowych 
– mówi Sławomir 
Walendowski, 
wiceburmistrz 
Brwinowa. 

Walendowski zaznacza, że pra-
cy jest jednak jeszcze sporo. 
Budowa przedszkola publicz-
nego rozpoczęła się w czerw-
cu ubiegłego roku. Docelowo 
obiekt ma być gotowy na przy-
jęcie dzieci od września 2014 
r. Termin ten jest zagrożo-
ny, ponieważ wykonawca na-
dal nie zniwelował opóźnień, 
które powstały przede wszyst-
kim w pierwszych miesiącach 
prac. Budowę placówki przy 
ul. Piłsudskiego regularnie 
wizytują brwinowscy urzęd-
nicy. Pod koniec ubiegłego ro-
ku liczyli, że opóźnienie uda 
się nadgonić dzięki dość ła-
godnej zimie. Tak się nie sta-
ło,  choć sytuacja wygląda 
znacznie lepiej niż np. półtora 
miesiąca temu.

– Opóźnienie względem har-
monogramu nadal mamy, ale 
dotyczą one przede wszyst-
kim prac koniecznych do wy-
konania w otoczeniu budynku. 
Samo przedszkole będzie po-
woli wykańczane, jest już goto-
wy dach, ściany są tynkowane, 

wykonawca wstawił okna, 
wkrótce doda drzwi frontowe. 
Wewnątrz wykonawca prowa-
dzi prace przy instalacjach hy-
draulicznych i elektrycznych. 
Niebawem przystąpi do malo-
wania ścian i układania klepki 
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miejsca parkingowe oraz drogę 
przeciwpożarową. Szacujemy, że 
prace zakończą się w lipcu, po-
tem będzie czas na odbiory, a we 
wrześniu przedszkole powinno 
być gotowe na przyjęcie dzieci. 
Termin raczej nie jest zagrożony 
– dodaje wiceburmistrz.

Budowa placówki pochło-
nie ok. 4,5 mln zł.  Przed-
szkole będzie przeznaczone 
dla 100 maluchów w czte-
rech grupach wiekowych. Ma 
spełniać wymagania stawiane 
nowoczesnym tego typu pla-
cówkom. Powstaną cztery sale 
dla 25-osobowych grup przed-
szkolaków. Pomieszczenia za-
jęciowe będą miały ok. 60 mkw. 
powierzchni każda, zostaną też 
wydzielone kuchnia, stołówka 
i świetlica ogólna.  (AF)

na podłogach  – wylicza Wa-
lendowski.

– Na zewnątrz budynku trze-
ba wybudować dwa place zabaw, 

Przedszkole będzie 
przeznaczone dla 
100 maluchów 
w czterech grupach 
wiekowych 

 Docelowo obiekt ma być gotowy na przyjęcie dzieci od 
września tego roku
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REKLAMA

Sprawne tempo prac na drogach
NADARZYN
W gminie Nadarzyn 
sprawnie idzie 
przebudowa kilku 
lokalnych dróg. 

Ulice Wiklinowa w Urzucie, Prze-
piórki w Szamotach, Porzeczkowa 
w Strzeniówce oraz Łoniewskie-
go w Kajetanach są właśnie prze-
budowywane. Co obejmuje zakres 
prac? Remont Wiklinowej zakłada 

wykonanie podbudowy z kruszy-
wa, ułożenie nawierzchni asfal-
towej na blisko 350-metrowym 
odcinku oraz wykonanie zjazdów 
(z kruszywa łamanego) do posesji. 
Nawierzchnię bitumiczną zyska 
też ul. Porzeczkowa w Strze-
niówce. Wykonawca wybuduje 
przy niej zjazdy z kostki brukowej 
oraz niewielki fragment chodni-
ka z tego samego materiału. Po-
dobne prace będą prowadzone 

w ramach przebudowy ul. Prze-
piórki. Na ul. Łoniewskiego na 
podbudowie z kruszywa łamane-
go wykonawca ułoży nawierzchnię 
z kostki brukowej bezfazowej. Po-
wstaną również chodnik chodnik 
i zjazdy z kostki brukowej.

Wykonawcy zapewniają, że pra-
ce na wymienionych ulicach za-
kończą się do 15 maja.

Drogowcy kontunują robo-
ty związane z naprawą (poprzez 

wzmocnienie nawierzchni tłucz-
niem) dróg gruntowych. I etap już 
się zakończył. Drogi zostały napra-
wione m.in. w Młochowie, Starej 
Wsi, Rozalinie, Urzucie, Wolicy. 
Prowadzone są prace w Nada-
rzynie.

W drugiej połowie marca za-
kończyły się naprawy dróg bitu-
micznych. Nawierzchnie załatano 
m.in. na Turystycznej w Nadarzy-
nie i Jeżynowej w Parolach.  (DP)

PODKOWA LEŚNA
Koncerty, muzyczna 
gra miejska, spektakl 
teatralny, wernisaż 
– to główne punkty 
programu obchodów 
Dnia Miasta Ogrodu 
Podkowy Leśnej.

W tym roku święto zaplanowa-
no na 12–13 kwietnia. Przygoto-
wano wiele atrakcji kulturalnych. 
Obchody zainauguruje o godz. 
12.00 gra miejska „Muzyczna 
Podkowa”. Jej uczestnicy będą 
mieli okazję spotkać się z artysta-
mi mieszkającymi w Podkowie. 
Na poszczególnych muzycz-
nych stanowiskach wyznaczo-
nych w centrum miasta gracze 
wypełniać będą kartę drużyny 
i zdobywać punkty za każde wy-
konane zadanie. Dla uczestników 
przewidziano mnóstwo zabaw 
z wieloma gatunkami muzycz-
nymi: od popu, poprzez jazz, 
rocka, hip-hop, r&b po muzykę 

Ok. godz. 17.00 (także w Pa-
lacyku Kasyno) rozpocznie się 
debata „Czas przemian – 25 lat 
później”. Poświęcona będzie 
transformacji ustrojowej po 
wyborach 1989 roku. W dys-
kusji wezmą udział członkowie 
ekipy rządowej premiera Tade-
usza Mazowieckiego.

Pierwszy dzień obchodów 
zakończy o godz. 19.30 koncert 
muzyki klasycznej „Dzieła mi-
strzów” w wykonaniu Jadwigi 
Rappe (alt) i Mariusza Rutkow-
skiego (fortepian). Wykonają 
utwory Andrzeja Kurylewicza, 
Mieczysława Karłowicza, Ma-
cieja Małeckiego, Giuseppe 
Verdiego, Manuel de Falli.

W niedzielę podkowiań-
skie świętowanie rozpocznie 
się w Pałacyku Kasyno o godz. 
12.30 spotkaniem z cyklu „Fil-
harmonia Dziecięca”. Dr Maciej 
Pinkwart opowie o Janie Igna-
cym Paderewskim, posiłkując 
się pokazem multimedialnym. 
Opowieść ubarwi fortepiano-
wy akompaniament Toma-
sza Kazanowskiego.

O godz. 17.00 w Galerii Ka-
syno mieszkańcy Podkowy 
obejrzą prace Lucyny Eljo Ja-
błońskiej-Ozimowskiej, a o godz. 
19.00 – na fi nał obchodów – przy 
ul. Świerkowej 1 pokazany bę-
dzie spektakl „Jutro był piątek” 
w wykonaniu zespołu teatralne-
go z Centrum Kultury i Inicja-
tyw Obywatelskich.

Wstęp na wszystkie impre-
zy wolny.  (DP)

Podkowa Leśna ma
w weekend swój dzień
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PRUSZKÓW
Kierowcy liczą,
że topole przy 
ulicy Poznańskiej 
w Pruszkowie 
zostaną przycięte 
lub nawet wycięte. 
Ich zdaniem drzewa 
są stare i zagrażają 
bezpieczeństwu.

J edna z naszych czytelni-
czek informuje, że kilka 
dni temu była na ul. Po-

znańskiej „bohaterem” groź-
nie wyglądającej sytuacji. Jak 
twierdzi,  skończyło się na 
strachu i drobnych rysach na 
karoserii auta, ale mogło być 
gorzej. – We wtorek na mój sa-
mochód spadł kawałek konaru 
czy gałęzi z drzew, które rosną 
przy ulicy Poznańskiej. Wyda-
je się, że topole są już spróch-
niałe. Na szczęście z autem 
nic się nie stało, oprócz kilku 
rys – mówi czytelniczka Ola. 
– Pomimo lekkiego podmu-
chu wiatru na ulicę spadł ka-
wałek drzewa. Obawiam się co 

Topole mogą być niebezpieczne

będzie przy większym wietrze 
i większej gałęzi – dodaje.

Ulica Poznańska znajduje 
się w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 718. Za jej utrzymanie oraz 
za pielęgnację drzew rosnących 
w pasie drogowym odpowiada 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Co ciekawe, MZDW 
dwa lata temu prowadził przy-
cinkę topoli przy Poznańskiej. 
Drogowcy podkreślali, że gałęzie 
drzew mogą uszkodzić linię śred-
niego i wysokiego napięcia. Wie-
le osób miało wtedy zastrzeżenia 

co do sposobu wykonania ro-
bót. – Ciężko nazwać te prace 
przycinką. Drzewa były cięte 
na „słupy telegrafi czne” – pod-
kreśla Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Po 
naszych interwencjach prace 
przerwano – dodaje.

Monika Burdon, rzecznik Ma-
zowieckiego Zarzadu Dróg Wo-
jewódzkich ostrzegała wtedy, że 
drzewa w niedalekiej przyszłości 
mogą zostać wycięte. – Te topole 

mają po 50–60 lat i są coraz słab-
sze, przez co mogą stać się nie-
bezpieczne. Ale gdy już dojdzie 
do wycinki, to na miejsce jedne-
go usuniętego drzewa będziemy 
nasadzać dwa nowe. Będą one 
jednak zdecydowanie niższe niż 
obecne – zaznaczała. 

Kiedy topole zostaną wycięte? 
– Nie dostaliśmy takiego wniosku 
od MZDW. Ogólnie procedura 
związana z uzyskaniem zgody 
na wycinkę drzew znajdujących 
się przy drogach wojewódzkich 
jest bardzo zawiła i czasochłon-
na. W tym przypadku swoją opinię 
musi wydać Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska. Czas na 
jej wydanie to 30 dni. A to tylko 
jeden z kroków uzyskiwania po-
zwolenia na wycinkę – podkreśla 
Jakubczak-Garczyńska.

Co na to Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich? Zapowiada 
uporządkowanie drzewostanu. 
– Droga 718 podlega pod nasz re-
jon w Grodzisku. Harmonogram 
wiosennej pielęgnacji drzew jest 
już praktycznie gotowy. Nieba-
wem powinny ruszyć prace zwią-
zane z ewentualną przycinką 
konarów i osłabionych gałęzi 
– mówi Monika Burdon. 

Problem z wycięciem lub przycięciem starych drzew przy pruszkowskiej ul. Poznańskiej
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klasyczną. Zapisy pod numerem 
telefonu (22) 798 32 20 lub ma-
ilem na adres: mateusz.wilkon@
ckiopodkowa.pl. Można się 
zgłosić również bezpośrednio 
przed rozpoczęciem imprezy.

O godz. 14.00 teren przed Pa-
łacykiem Kasyno przy ul. Lilpopa 
18 zdominują bluesowe dźwię-
ki – wystąpi kwartet Blues Point 
w składzie: Włodzimierz Sob-
czak (gitara, śpiew), Mirosław 
Borkowski (gitara, śpiew), Ar-
kadiusz Osenkowski (saksofon), 
Kuba Kinsner (perkusja).

Na fi nał obchodów, 
przy ul. Świerkowej 1 
pokazany zostanie 
spektakl „Jutro 
był piątek” 

 Drzewa przy ulicy Poznańskiej

Społeczne Stowarzyszenie Fo-
rum Pruszków zaprasza 12 kwiet-
nia na kolejną projekcję w ramach 
Pruszkowskiego Klubu Filmowe-
go. Zobaczymy obraz Wesa Ander-
sona „Kochankowie z Księżyca”. 
Film wyprodukowany w 2012 roku 
przenosi widza w realia lat 60. XX 

wieku i opowiada historię zakocha-
nych w sobie nastolatków – skauta 
Sama i Suzy. Start seansu o godz. 
18.00, Miejski Ośrodku Kultury 
w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. Wstęp darmowy. 
Na czas projekcji Akademia Elfi k 
zapewnia bezpłatną opiekę nad 

dziećmi do lat czterech. Pruszkow-
ski Klub Filmowy jest organizowa-
ny przez Społeczne Stowarzyszenie 
Forum Pruszków, Miejski Ośrodek 
Kultury w Pruszkowie oraz Urząd 
Miejski w Pruszkowie. Patrona-
mi medialnymi projektu są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (AF)

PKF zaprasza na projekcję
fi lmu „Kochankowie z Księżyca” 

PRUSZKÓW
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Odbudują 
pomnik
w Czubinie
BRWINÓW
Brwinowscy 
samorządowcy 
przesunęli budżecie 
gminy fundusze na 
odbudowę pomnika 
Poległym Obrońcom 
Ojczyzny w Czubinie. 

Obiekt znajdował się w przy 
drodze powiatowej w kierun-
ku Milęcina. 18 listopada 2011 
r. samochód marki merdeces 
uszkodził ogrodzenie, a na-
stępnie uderzył w pomnik 
i przełamał go na trzy części.

Od tamtej pory mieszkańcy 
brwinowskiej gminy regularnie 
dopominali się, aby zrekonstru-
owany pomnik stanął ponow-
nie. – To wstyd, żeby pomnik, 
który ma dużą wartość dla upa-
miętnienia historii znajdował 
się w takim stanie i aby nikt 
przez kilka lat nie potrafi ł pod-
jąć decyzji o jego odbudowie 
– skarżył się czytelnik Stani-
sław. – Czy urzędnicy zamie-
rzają coś zrobić? – dopytywał.

Wiążące decyzje w tej spra-
wie podjęto podczas ostat-
niej sesji brwinowskiej ra-
dy miejskiej. – Radni prze-
głosowali uchwałę w sprawie 
przesunięcia pieniędzy na od-
budowę pomnika w Czubinie. 
Znajduje się on w pasie drogi 
powiatowej, ale zdecydowa-
liśmy o udzieleniu pomocy 

rzeczowej starostwu przy re-
alizacji tego zadania. Pomnik 
jest bowiem ważnym symbo-
lem dla naszych mieszkańców 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Odtworzenie pomnika bę-
dzie kosztować nieco ponad 
20 tys. zł. – Wartość inwe-
stycji nie jest duża, dlatego 
prawdopodobnie wybierzemy 
wykonawcę w trybie zapyta-
nia o ofertę. Szacujemy, że do 
końca tegorocznych wakacji 
pomnik zostanie odbudowa-
ny – twierdzi Kosiński.  (AF)

– Pomnik jest 
ważnym symbolem 
– mówi burmistrz 
Kosiński

Będzie kasa, będzie linia…
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION 
Podstawową przyczyną 
braku rozszerzania 
terytorialnego 
istniejących linii SKM jest 
brak zainteresowania 
współfi nansowaniem 
oferty przez samorządy 
gminne – tak Igor Krajnow, 
rzecznik ZTM, odnosi się 
do opisywanego przez nas 
pomysłu wydłużenia linii 
S1 do Grodziska.  

W poprzednim numerze 
informowaliśmy o po-
jawieniu się na Face-

booku profilu „Wnioskujemy 
o SKM'kę do Grodziska Maz.”. 
Fanpage nie tylko szybko zyskał 
na popularności, ale zapoczątko-
wał ożywioną dyskusję na temat 
zasadności wydłużenia linii S1 
poza Pruszków. Temat wyraźnie 
podzielił czytelników na dwa obo-
zy i nietrudno się domyślić, że po 
jednej stronie stanęli mieszkańcy 

Pruszkowa i Piastowa, a po dru-
giej pasażerowie dojeżdżający do 
stolicy z Brwinowa, Milanówka 
i Grodziska Mazowieckiego. 

– Wygląda na to, że euforycz-
nie nastawieni mieszkańcy Gro-
dziska myślą, że SKM-ka to 
siódmy cud świata. Że się nie 
spóźnia, że zapewnia komfort, 
że tabor jest w dobrym stanie 
technicznym, że bilety tanie... 
Kochani – niestety, to niepraw-
da – napisał na portalu wpr24.
pl internauta o nicku Alaba-
ma. – Zachodzi obawa, że wte-
dy w Pruszkowie, Piastowie już 
nikt do takiej SKM nie wsiądzie, 
bo nie będzie miejsca – dodaje 
inny z czytelników. W przewa-
żającej większości komentarze 
nie są zbytnio łaskawe pomy-
słowi pojawienia się eskaemki 
w Grodzisku.

Przychylnym okiem na spra-
wę starają się spojrzeć w samym 
Zarządzie Transportu Miejskie-
go. Przewoźnik byłby zaintereso-
wany uruchomieniem połączenia 
z Grodziskiem Mazowieckim, 
jednak nie jest to takie proste. 

Dlaczego? Przede wszystkim 
należałoby pozyskać dodatko-
we pojazdy, a na to ZTM nie stać. 

– Warunkiem podstawowym 
wprowadzenia obsługi przez 
Szybką Kolej Miejską jest par-
tycypacja finansowa ze stro-
ny samorządów terytorialnie 
objętych ofertą – mówi Igor 
Krajnow, rzecznik Zarządu 
Transportu Miejskiego i ma tu 
na myśli Grodzisk, Milanówek 
i Brwinów. – Usługi SKM nie 
są dofi nansowywane przez wo-
jewództwo mazowieckie, które 

zadanie własne w zakresie orga-
nizowania i fi nansowania woje-
wódzkich przewozów kolejowych 
wykonuje za pomocą własnego 
podmiotu – spółki Koleje Mazo-
wieckie. Dotychczas żaden z wy-
żej wymienionych samorządów 
nie przejawiał głębszego zainte-
resowania ewentualnego dofi nan-
sowania usług SKM, uznając, iż 
mając ofertę KM finansowaną 
przez województwo nie musi 
wydatkować dodatkowych środ-
ków fi nansowych na to zadanie. 
Co więcej, wskazane samorządy 

nie były w stanie przystąpić do 
oferty Wspólny Bilet ZTM-KM, 
uznając, iż oczekiwania fi nanso-
we przewoźnika przekazywane za 
pośrednictwem Warszawy są za 
wysokie – dodaje rzecznik. W opi-
nii Krajnowa znamiennym jest 
również, iż żaden ze wskazanych 
samorządów nie dofi nansowuje 
wprost usług Kolei Mazowiec-
kich, np. w celu stworzenia dla 
swoich mieszkańców atrakcyj-
niejszej oferty cenowej korzy-
stania z KM.

Sprawa wydłużenia linii S1 do 
Grodziska Mazowieckiego w per-
spektywie najbliższych miesię-
cy wielkich rozstrzygnięć raczej 
nie przyniesie. Bo jak przyznają 
w Zarządzie Transportu Miej-
skiego, stanowisko każdej ze stron 
jest ugruntowane. – Nadzieję na 
zmianę stanu rzeczy może dać 
ewentualne stworzenie ustawy 
metropolitalnej, która pozwoli-
łaby na inne niż obecnie ukształ-
towanie modelu finansowania 
usług o charakterze sieciowym 
w dużych aglomeracjach – mówi 
Igor Krajnow. 
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Zarząd Transportu Miejskiego widzi szansę uruchomienia SKM do Grodziska MazowieckiegoZarząd Transportu Miejskiego widzi szansę uruchomienia SKM do Grodziska Mazowieckiego

Komornik zapukał do drzwi Mazowsza
REGION
Komornik zajął 
8 kwietnia konta 
samorządu 
województwa 
mazowieckiego. Tym 
samym rozpoczął 
windykację ponad 60 mln 
zł, jako część zaległego 
janosikowego za 2013 
rok. Czy Mazowsze 
czeka całkowite 
załamanie fi nansowe?

W marcu Trybunał Konstytu-
cyjny uznał, że przepisy ustawy 
o janosikowym naruszają art. 
167 konstytucji. To tzw. zasada 
adekwatności, zgodnie z którą 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego należy zapewnić udział 
w dochodach publicznych odpo-
wiednio do przypadających im 
zadań. Przepis ten określa tak-
że, że dochodami jednostek 
samorządu terytorialnego są 
ich dochody własne oraz sub-
wencje ogólne i dotacje celowe 

z budżetu państwa, a źródła do-
chodów samorządów określane 
są w ustawie. Trybunał Konstytu-
cyjny nakazał parlamentarzystom 
zmienić regulacje dotyczące dani-
ny. Mają na to 18 miesięcy.

Mimo decyzji trybunału, re-
sort finansów nie odstąpił od 
egzekucji dwóch zaległych rat 
janosikowego w wysokości 110 
mln zł. Przedstawiciele mini-
sterstwa twierdzą, że zgodnie 
z obowiązującym prawem nie 
mieli innego wyjścia, jak wy-
słać komornika po odbiór czę-
ści należności. Windykator chce 
ściągnąć z województwa 61 mln 
zł. Podczas wtorkowej (8 kwiet-
nia) konferencji prasowej mar-
szałek Adam Struzik przyznał 
jednak, że Mazowsze dysponu-
je ledwie 30 mln zł.

– Ministerstwo Finansów bar-
dzo konsekwentnie egzekwuje 
wpłaty, chociaż ma świadomość 
braku takiej możliwości ze stro-
ny województwa mazowieckie-
go. Jeżeli sytuacja się nie zmieni 

może to doprowadzić do zapaści 
fi nansowej Mazowsza – powie-
dział Struzik. Skarbnik Marek 
Miesztalski dodał: – Czynności 
egzekucyjne to nie tylko dostar-
czenie tytułu zapłaty, ale również 
zajęcie konta. Od tego momen-
tu rachunek jest zablokowany. 
Wszystkie dochody wojewódz-
twa są w ten sposób przekazywa-
ne do budżetu państwa. Dopiero, 
gdy na koncie pojawi się kwota 
umożliwiająca spłacenie całego 
tytułu egzekucyjnego, rachunek 
zostanie odblokowany.

Egzekucja komornicza mo-
że doprowadzić województwo 
do zupełnej zapaści finanso-
wej. Na konferencji marszałek 
Adam Struzik zapewnił, że do-
łoży wszelkich starań, aby wobec 
całej sytuacji Koleje Mazowiec-
kie ucierpiały jak najmniej, ale 
już wiadomo, że zagrożone jest 
dofi nansowanie w kwocie 19 mln 
zł dla tego przewoźnika. Komor-
nik może też zająć 5 mln zł dota-
cji dla instytucji kultury.  (AF)

Komu Turczynek, komu?
MILANÓWEK
Milanówek kolejny 
raz spróbuje sprzedać 
kompleks przyrodniczo-
krajobrazowy Turczynek. 
Miasto rusza z promocją 
tych terenów.

Kompleks Turczynek powstał 
w latach 1904–1905 i składa się 
z dwóch willi otoczonych par-
kiem. Znajduje się w centrum 
dawnej posiadłości „Turczy-
nek” na dużej, leśnej działce o po-
wierzchni 10 ha tuż przy granicy 
Milanówka z Brwinowem i Pod-
kową. Wybudowali go dla swo-
ich rodzin dwaj przemysłowcy: 
Wilhelm Wellisch i Jerzy Mey-
er. Od 2008 roku Turczynek jest 
własnością miasta. Milanówka 
nie stać jednak na moderniza-
cję zabytku, który popada w ru-
nę. Dlatego też burmistrz Jerzy 
Wysocki od dawna rekomendo-
wał sprzedaż tego terenu. Tym-
czasem o kupca nie jest łatwo. 
Pierwszy przetarg ogłoszono 

w czerwcu 2012 r., lecz nie by-
ło chętnych. Dwa następne prze-
targi, w 2012 i 2013 r., z różnych 
przyczyn unieważniono. – Poja-
wiali się zainteresowani, jednak 
albo nie na tyle, żeby przystą-
pić do przetargu, albo ich za-
mierzenia inwestycyjne nie 
były zgodne z przewidywanym 
przeznaczeniem w obowiązu-
jącym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Milanówka. Ko-
lejny przetarg planujemy ogłosić 
14–15 kwietnia – mówi Patry-
cja Jankowska, rzecznik praso-
wy milanowskiego magistratu.
 – Obowiązujący plan zagospo-
darowania umożliwia prowadze-
nie w tym unikatowym obiekcie 
m.in. specjalistycznych klinik 
czy domu seniora – dodaje.

Aby poszukiwania inwestora 
były bardziej skuteczne, Mila-
nówek podpisał umowę z fi rmą, 
która zajmie się promocją Tur-
czynka. Cena wywoławcza za ten 
kompleks to 8,9 mln zł.  (DP)

Burmistrz Grodziska spotkał się 
z mieszkańcami centrum mia-
sta. Chciał poznać ich opinie co do 
planowanych inwestycji oraz po-
mysły na rozdysponowanie środ-
ków z budżetu obywatelskiego. 
Spotkanie miało miejsce 3 kwiet-
nia w Centrum Kultury. Wzbudziło 

zainteresowanie. Zaprezentowa-
no inwestycje, m.in. budowę tunelu 
na ul. Bałtyckiej, mieszkań komu-
nalnych, obwodnicy zachodniej, ha-
li widowiskowej, rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 1. Potem przedsta-
wiono ideę budżetu obywatelskie-
go. Mieszkańcy centrum będą mieli 

do dyspozycji ponad 40 tys. zł. 
To na jaki cel będą przeznaczone 
pieniądze, dane osiedla zdecydu-
ją drogą głosowania. Podczas spo-
tkania z burmistrzem Grzegorzem 
Benedykcińskim mieszkańcy ape-
lowali też m.in. o objęcie monitorin-
giem centrum Grodziska. (DP)

Spotkanie burmistrza 
z mieszkańcami centrum

GRODZISK MAZOWIECKI
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Dlaczego więc spółka wodna 
nie zapłaciła wykonawcy? Jak 
to możliwe, że sprawozdanie fi -
nansowe tak bardzo odbiega od 
stanu faktycznego? Gdzie w ta-
kim razie jest 37 tysięcy złotych,  
jakie powinien otrzymać wyko-
nawca inwestycji w Dawidach 
Bankowych, a których nie ma 
w kasie raszyńskiej spółki? To 
najczęstsze pytania, jakie rodzą 
się w tej sprawie i – niestety – na 

Odwołali prezesa, pytania pozostały

– powiedział prezes podczas 
środowego walnego zebrania 
delegatów spółki. I dlatego pod-
jął decyzję o niewypłacaniu 
wykonawcy całości pieniędzy. 
Kłopot jednak w tym, że pre-
zes spółki wodnej przyjął fak-
turę, została ona opisana i wraz 
z protokołem odbioru prac sta-
nowi dowód, że usługa została 
zrealizowana bez zastrzeżeń. 
– A jeśli zleceniodawca ma 
wątpliwości i uwagi, to w ta-
kich sytuacjach odsyła się fak-
turę wykonawcy. O tym wiedzą 
nawet gimnazjaliści – riposto-
wał Andrzej Zaręba, wójt gminy. 
Magistrat domaga się zwrotu 
dotacji. – Skoro prezes uznał, że 
nie zapłaci wykonawcy, to dla-
czego nie zwrócił gminie do-
tacji? To są środki znaczone, 
których absolutnie nie można 
wydać na inny cel, niż ten na 
który zostały przekazane. Co 
się stało z tymi pieniędzmi? 
– dopytywał Mirosław Chmie-
lewski, wicewójt Raszyna. Od-
powiedzi nikt nie usłyszał. 

Jednogłośnie natomiast de-
legaci Gminnej Spółki Wod-
nej postanowili nie udzielać 

Bezkrólewie w Gminnej Spółce Wodnej w Raszynie. Gdzie jest 37 tysięcy złotych?
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 Jacek Wiśniewski nie jest już prezesem Gminnej Spółki Wodnej w Raszynie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– Co się stało 
z tymi pieniędzmi? 
– dopytywał Mirosław 
Chmielewski, 
wicewójt Raszyna

REGION
W niektórych punktach 
sprzedaży biletów 
pojawiają się fałszywe 
kartonikowe bilety 
dobowe. Aby nie paść 
ofi arą oszustów, ZTM 
zaleca dokładnie 
przyjrzeć się 
kupowanym biletom 
i zachować paragon. 

– Złożyliśmy zawiadomienie 
do prokuratury o popełnie-
niu popełnienia przestęp-
stwa polegającego na tym, 
że pasażerom naszej komu-
nikacji zbiorowej sprzeda-
no fałszywe bilety dobowe. 
Te przypadki dotyczyły kil-
ku punktów sprzedaży deta-
licznej – mówi Magdalena 
Potocka z biura prasowego 
ZTM. – Generalnie proce-
dura emisji biletów na ry-
nek jest następująca: my 
przekazujemy konkretną 
partię biletów do dystry-
butorów, z którymi mamy 
podpisaną umowę, a oni 
rozdzielają bilety pomiędzy 
sprzedawców detalicznych. 
To, w którym momencie do-
chodziło do oszustwa ustali 
prokurator – dodaje. 

Co zrobić, aby nie paść 
ofiarą przekrętu? – Fałszy-
we bilety różnią się od ory-
ginalnych przede wszystkim 
numerem seryjnym oraz 
hologramem. 11-cyfrowy 
numer seryjny na bilecie 
oryginalnym jest wykona-
ny metodą kropkowaną, 
a na fałszywym linią ciągłą. 
W napisie „ZTM Warsza-
wa”, umieszczonym na ho-
logramie biletu oryginalnego 
– w przeciwieństwie do fał-
szywego – nie zostały zasto-
sowane czarne kontury liter. 
Pasażerowie, którzy kupują 
kartonikowe bilety dobowe 
powinni wymagać od sprze-
dawcy paragonu potwierdza-
jącego zakup oraz zachować 
go do końca ważności biletu 
– wyjaśnia Potocka.

W przypadku wątpliwo-
ści co do kupionych biletów 
dobowych, podróżni mogą 
odwiedzić jeden z Punktów Ob-
sługi Pasażerów ZTM.   (AF)

Uwaga! 
Biletowi 
oszuści nie 
próżnują

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad nie 
tylko buduje trasy 
szybkiego ruchu, 
ale i przeprawy
nad nimi. Problem 
w tym, że niektóre 
wiadukty stoją 
w polach, a dojazd 
do nich jest mocno 
utrudniony. 
 

M ieszkańcy i kierowcy 
z Raszyna i okolic za-
stanawiają się jakimi 

kryteriami kieruje się General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad podczas budowy 
przepraw nad trasami szyb-
kiego ruchu. Głównie chodzi 
im o wiadukt w ciągu ul. Złote 
Łany, który powstał w ramach 
budowy południowej obwodni-
cy Warszawy. Przeprawa znaj-
duje się w ciągu nieutwardzonej 
drogi przez co dojazd do  wia-
duktu jest utrudniony. 

– Tam są kratery jak na Księ-
życu. Gmina Raszyn nie ma 

Trudna przeprawa do przeprawy

2-3 tys. zł na trochę tłucznia, 
gruzu lub kamieni aby wyrów-
nać 200-300 m drogi od stro-
ny Dawid? Dzielnica Włochy 
ostatnio wyrównała szutrem ul. 
Kinetyczną – mówi czytelnik 
Adam. – Wiadukt za górę pienię-
dzy, do którego nie ma dojazdu! 
A kawałek dalej ul. Wirażowa 
z nowym asfaltem… To mogła-
by być istotna alternatywa dla 
wiecznie zapchanej al. Krakow-
skiej – dodaje.

Za przygotowanie dojazdu 
do wiaduktu w ciągu ul. Złote 
Łany odpowiadają m.in. wła-
dze gminy Raszyn. – W ubie-
głym tygodniu wyrównaliśmy 
tę ulicę i kierowcy nie powin-
ni mieć problemów z przejaz-
dem. Mamy plany związane 
z utwardzeniem ul. Złote Ła-
ny. Wszystko jednak zależy od 
mieszkańców i radnych – twier-
dzi Mirosław Chmielewski, 
wice wójt Raszyna.

Raszyn ma też inny problem, 
z wiaduktem, którego GDDKiA 
postawić nie chce. – Wnioskowa-
liśmy, by w ramach budowy tra-
sy S8 powstał wiadukt w ciągu 
Traktu Grocholickiego. Drogo-
wcy z GDDKiA nie zamierza-
ją go jednak wybudować – mówi 
Chmielewski. – Inwestycji nie 
chcą mieszkańcy Michałowic, 
bo przeprawa miałaby połą-
czyć Nowe Grocholice właśnie 
z Michałowicami – zaznacza. 

Dojazd do wiaduktu w ciągu ulicy Złote Łany sprawia kierowcom duże kłopotyDojazd do wiaduktu w ciągu ulicy Złote Łany sprawia kierowcom duże kłopoty

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

– Mamy plany 
związane 
z utwardzeniem 
ul. Złote Łany 
– mówi Mirosław 
Chmielewski, 
wicewójt Raszyna

 Wiadukt w ciągu ulicy Złote Łany

Podobny kłopot występuje na 
węźle Sokołowska. Drogowcy 
„zapomnieli” bowiem o wjeź-
dzie na węzeł dla kierowców 
chcących pojechać z Michało-
wic do kierunku Wolicy. – Żeby 
wjechać na trasę trzeba prze-
jechać do al. Krakowskiej i da-
lej do węzła w Jankach. W ten 

część z nich były już prezes Ja-
cek Wiśniewski nie udziela jed-
noznacznych odpowiedzi. 

– Roboty nie zostały zro-
bione w takim zakresie, w ja-
kim powinny być wykonane 

MILANÓWEK
Maciej Pinkwart, powieściopi-
sarz, autor publikacji turystycz-
nych oraz historycznych 
będzie 12 kwietnia promował 
swoje książki w Milanówku. 
Pinkwart napisał ponad 70 ksią-
żek o Zakopanem i Podhalu, ty-
siące artykułów. Na koncie ma 

również publikacje o Słowacji, 
Francji, czy Grecji. Tworzy też 
wiersze. Współpracuje z wieloma 
pismami i stacjami radiowymi. 
Jest także wykładowcą na 
kursach turystycznych. 
Maciej Pinkwart (rodowity mi-
lanowianin) będzie promował 

Maciej Pinkwart będzie
promował swoje książki

swoje trzy najnowsze książki: 
„Muzyczne Zakopane”, „Coffee 
time” i „Chrzciny Witkacego”. 
Spotkanie z autorem rozpocznie 
się o godz. 16.00, miejsce: sala 
konferencyjna budynku „B” 
Urzędu Miasta Milanówka 
przy ulicy Spacerowej 4. (DP)

absolutorium zarządowi spół-
ki, a później zagłosowali za 
odwołaniem całego zarządu. 
– Sprawa ma charakter wyłącznie 

polityczny. Nie mam sobie nic 
do zarzucenia poza tym, że 
w 2013 roku „nie nękałem” ludzi 
o wpłaty składek na rzecz spółki 

– powiedział po głosowaniu Ja-
cek Wiśniewski. Wybór nowych 
władz spółki zaplanowano na 
25 kwietnia.  (MAP)

sposób trzeba nadkładać dro-
gi. Na węźle brakuje jednej 
łącznicy – wyjaśnia wicewójt 
Chmielewski. – Problem jest też 
z drogami serwisowymi, w nie-
których miejscach urywają się, 
by 100 metrów dalej znów się 
rozpocząć – dodaje. Władze 
Raszyna zapewniają, że w tej
sprawie będą interweniować. 



REKLAMA

Będzie gdzie zaparkować?
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku 
ma powstać 
trzykondygnacyjny 
parking na co najmniej 
200 miejsc.

W pobliżu stacji PKP funk-
cjonują, przy ul. Traugut-
ta, dwa parkingi. Niebawem 
ma powstać kolejny. Jest plan, 
aby na ulicy Żydowskiej w po-
bliżu siedziby straży pożar-
nej wybudować piętrowy 
obiekt. – Inwestycję wpisuje-
my w plan zagospodarowania, 
robimy przymiarki. Na razie 
mamy parkingi w tym rejo-
nie, które funkcjonują i jest 
na nich dość miejsca – mówi 

Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska. – Natomiast jak za-
cznie funkcjonować przejście 
podziemne pod torami PKP, 
które zostanie poprowadzone 
na północną stronę, zobaczy-
my jakie są potrzeby i wtedy bę-
dziemy projektowali parking. Ale 
faktycznie w przyszłości chcie-
libyśmy taki piętrowy obiekt 
postawić. Miałby to być raczej 
trzykondygnacyjny budynek na 
minimum 150–200 miejsc. Pod 
koniec roku najprawdopodobniej 
będzie coś więcej na ten temat 
wiadomo – dodaje.

Szacuje się, że parking miał-
by powstać za około trzy, może 
cztery lata. Nie są jeszcze znane 
koszty inwestycji.  (DP)
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN 
Budynki kompleksu 
oświatowego 
w Ruścu rosną jak 
grzyby po deszczu, 
a sam wójt gminy 
Janusz Grzyb… 
wyrasta na 
gwiazdę kanału 
iTV Nadarzyn. 

P rzespaliśmy pewien 
okres w komunikowa-
niu się z mieszkańcami 

– przyznaje wójt i nadrabianie 
straconego czasu rozpoczyna 
od raportu z placu budowy 
szkoły w Ruścu właśnie.

W ostatnich tygodniach 
gmina ostro wzięła się za 
promocję swoich działań. Co 
prawda wcześniej w Nada-
rzynie nie siedziano z zało-
żonymi rękami, niemniej ze 
„sprzedażą” informacji wśród 
mieszkańców bywało już róż-
nie. Potwierdzają to nie tyl-
ko pracownicy magistratu, 
ale również wójt gminy, któ-
remu oczy otworzyło stycz-
niowe referendum. – Po nim 
okazało się, że mieszkańcy 
gros informacji czerpią z in-
ternetu, a tam niekoniecz-
nie są one przedstawiane ze 
stanem faktycznym – mówi 
Janusz Grzyb. 

Wójt na budowie szkoły w Ruścu

się w samorządzie, będą do-
wiadywali się częściej i więcej.

A wybór miejsca na „tele-
wizyjny” debiut wójta nie był 
przypadkowy. To właśnie w Ru-
ścu trwają prace przy jednej 
z najkosztowniejszych inwesty-
cji w ostatnich latach w gminie. 
Budowa kompleksu oświato-
wego pochłonie 28 mln zł, 
z czego 16 mln zł gmina wyda 
w tym roku. Inwestycja podzie-
lona jest na dwa etapy i zakła-
da oddanie do użytku budynku 
szkoły podstawowej już we 
wrześniu, natomiast część gmi-
nazjalna ma zostać ukończona
w 2017 roku. 

– Obiekt jest na pewno kosz-
towny, przy czym ma on pra-
wie 11 tys. mkw. powierzchni 
użytkowej. Jest na wskroś no-
woczesny, począwszy od bryły 
a skończywszy na funkcjonal-
ności – podkreśla wójt Janusz 
Grzyb. Warto dodać, że zarówno 
szkoła podstawowa jak i gimna-
zjum będą mogły przyjąć łącz-
nie 600 uczniów. 

Co ciekawe, budynek pod-
stawówki w Ruścu, do której 
obecnie uczęszczają jeszcze 
dzieci w przyszłości ma zo-
stać „przekwalifikowany” na 
żłobek i przedszkole.

 Sytuacja jest naprawdę do-
bra. Warunki pogodowe nam 
sprzyjały i prace przy budowie
idą szybciej niż zakładaliś-
my – dodaje wójt. 

Budowa kompleksu oświatowego pochłonie 28 mln zł, z czego 16 mln zł 
gmina wyda w tym roku. Inwestycję podzielono na etapy

Nie jest tajemnicą, że wójt 
ma na myśli opozycyjny por-
tal nadarzyn.tv, chociaż na te-
mat jego działalności nie chce 
się wypowiadać. Podobnie jak 
w kwestii swojego debiutu na 
kanale iTV Nadarzyn, który 
funkcjonuje na stronie interne-
towej nadarzyńskiego urzędu. 
– Przespaliśmy pewien okres w ko-
munikowaniu się z mieszkańca-
mi – komentuje jedynie Grzyb 
i dodaje, że w najbliższych ty-
godniach mieszkańcy gminy 
o pracy wójta i tym, co dzieje 

 Wójt Janusz Grzyb w „urzędniczo-budowlanym” 
uniformie

Miejsce 
„telewizyjnego” 
debiutu wójta nie 
było przypadkowe. 
W Ruścu trwają 
prace przy jednej 
z najkosztowniejszych 
gminnych inwestycji 
w ostatnich latach

Cały powiat czyta dzieciom
PRUSZKÓW
Wystartowała 
trzecia edycja 
akcji „Cały powiat 
czyta dzieciom”. 
Wezmą w niej 
udział tak znani 
aktorzy jak Daniel 
Olbrychski czy 
Radosław Pazura.

Inicjatorem i  honorowym 
patronem akcji jest starosta 
pruszkowski Elżbieta Smo-
lińska. W miejskich i gmin-
nych bibliotekach powiatu 
organizowane są spotkania, 
na których dzieci, młodzież, 
urzędnicy i zaproszeni goście 
czytają fragmenty książek 
i  wierszy. Motywem prze-
wodnim tegorocznej edycji jest 
twórczość Jana Brzechwy.

Władze starostwa oraz dy-
rekcja Książnicy Pruszkowskiej 
zachęcają do udziału w zaba-
wie, bowiem głośna lektura 
jest doskonałą okazją do au-
toprezentacji i  nabierania 

łatwości poruszania się w świe-
cie komunikacji społecznej.

W ramach akcji biblioteki 
publiczne na terenie gmin po-
wiatu pruszkowskiego organi-
zują „Dni Głośnego Czytania 
Dzieciom”, których integral-
ną częścią będzie „Konkurs 
Głośnego Czytania” dla dzieci 

rowej 16. Gościem będzie za-
łożyciel kabaretu OTTO, Wie-
sław Tupaczewski. 12 maja 
o godz. 11.00 w pruszkowskim 
starostwie dzieciom poczyta 
Katarzyna Pakosińska, a trzy 
dni później o tej samej porze 
w nadarzyńskiej podstawów-
ce przy ul. Sitarskich 4 – Rado-
sław Pazura. Kolejne spotkanie 
zaplanowano na 20 maja na 
godz. 12.00 w Bibliotece Pu-
blicznej w Raszynie przy ulicy 
Poniatowskiego 20. Gościem 
będzie aktorka Aleksandra Ju-
sta. Trzecią edycję akcji „Cały 
powiat czyta dzieciom” zwień-
czy 25 maja wielki finał w sali 
widowiskowej Młodzieżowego 
Domu Kultury w Pruszkowie 
przy ul. Kościuszki 41. Poczy-
ta nie byle kto, bo Daniel Ol-
brychski. Początek imprezy 
o godz. 12.

Organizatorzy zachęcają do 
udziału w zabawie również sa-
morządowców, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli mediów, liderów 
lokalnych środowisk.    (DP)

i młodzieży. I tak czytać bę-
dzie m.in. aktorka Ewa Telega, 
która pojawi się na spotkaniu 
w michałowickim magistracie 
(8 maja o godz. 11.00). Wcze-
śniej, bo 29 kwietnia o godz. 
11.30 impreza odbędzie się 
w auli Liceum Ogólnokształcą-
cego w Brwinowie przy ul. Żwi-
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 Podczas fi nału ubiegłorocznej akcji

8 kwietnia wieczorem na skła-
dowisku opon przy ulicy Prze-
jazdowej wybuchł duży pożar. 
– Ostatecznie na terenie dzia-
łań było 10 wozów bojowych i 34 
strażaków. Pożar rozprzestrze-
nił się na obszarze do 400 me-
trów kwadratowych, ale udało się 

go opanować. Paliły się przede 
wszystkim zużyte opony – po-
wiedział kpt. Karol Kroć, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – Poszkodowanych 
nie było, strażacy też nie ucierpie-
li. Mieszkańcy skarżyli się trochę 

na zadymienie, bo faktycznie 
tego dymu było bardzo dużo, 
ale naszym sprzymierzeńcem 
był wiatr, który go rozrzedzał. 
Mieliśmy kilka sygnałów od 
mieszkańców, że ten dym jest 
dokuczliwy, ale ewakuacja nie 
była konieczna – dodał. (DP)

Pożar na składowisku opon
przy ulicy Przejazdowej

PRUSZKÓW
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PODKOWA LEŚNA
Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
w Podkowie Leśnej 
ma już 25 lat i… 
nowego prezesa. 
Marię Dalewską 
zastąpiła Elżbieta 
Wolska-Zdunek.

Podkowiański PKPS to jedy-
na tego rodzaju placówka na 
terenie powiatu grodziskiego. 
Powstała 1989 r. i przez 25 lat 
działalności pomogła wielu 
ludziom. Instytucja zajmu-
je się m.in. zbiórką odzieży 
i sprzętów dla potrzebują-
cych, przekazywaniem za-
pomóg celowych na zakup 
opału lub lekarstw osobom 
będącym w trudnej sytuacji 
materialnej. PKPS organi-
zuje półkolonie dla dzieci, 
kupuje podręczniki, organi-
zuje paczki świąteczne rodzi-
nom. Instytucja angażuje się 
też w pomoc dla Domu Sa-
motnej Matki w Brwinowie.

Pieniądze na działalność 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Spolecznej pochodzą z dota-
cji celowych podkowiańskiego 

podkowiańskiego komitetu 
pracują społecznie.

Od 1999 r. prezesem PKPS 
była Maria Dalewska, ale tym 
roku zdecydowała się przejść 
na emeryturę. Na ostatniej se-
sji rady miasta władze Podko-
wy wyraziły ustępującej prezes 
podziękowania. – Chcielibyśmy 
pani serdecznie podziękować za 
wielką pracę i zaangażowanie 
włożone w działalność PKPS, 
pracę na rzecz mieszkańców. 
Jestem pełna podziwu i myślę, 
że pozostali radni również, jak 
wielkie serce ma pani dla po-
trzebujących. Życzę, żeby to 
dobro, które dała pani innym, 
teraz wróciło do pani – powie-
działa przewodnicząca rady 
miasta Alina Stencka.

– Dziękuję za miłe słowa. 
Sama nie wierzę, że ten PKPS 
przez tyle lat tak sprawnie pra-
cował. Nie myślałam, że to już 
minęło 25 lat. Przez 10 lat by-
łam wiceprezesem, a ostatnie 
15 – prezesem. Jednak nie pra-
cowałam sama. Chciałam ser-
decznie podziękować członkom 
zarządu: Stanisławowi Kobo-
sko, Elżbiecie Wolskiej-Zdu-
nek, Elżbiecie Kwiatkowskiej 
oraz innym, którzy nam poma-
gali. A chciałabym zaznaczyć, 
że nie zdarzyło mi się, żebym 
w Podkowie się do kogoś zwró-
ciła i ktoś by mi odmówił. Co 
prawda oddaję fotel prezesa, 
ale nie przestaję pracować. 
Na pewno będę pomagała no-
wemu zarządowi, któremu życzę 
równie owocnej pracy – mówiła 
Miaria Dalewska.  (DP)

Już od 25 lat idą z pomocą
osobom w trudnej sytuacji 
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magistratu, składek członkow-
skich, darowizn. Wiele instytu-
cji, fi rm, a także samorządów 
ofiarowuje bezpłatne usłu-
gi lub dobra materialne. Dla 
przykładu: dzieci z rodzin 
objętych opieką PKPS mogą 
bezpłatnie korzystać z mila-
nowskiego basenu. Warto pod-
kreślić, że wszyscy członkowie 

Podkowiański 
PKPS to jedyna tego 
rodzaju placówka 
na terenie powiatu 
grodziskiego

DOMINIK 
PIETRASZEK

PRUSZKÓW 
Mieszkańcy Pruszkowa 
stracą niebezpieczne, 
ale dla nich „wygodne” 
przejście przez tory 
na Papierni. Chcą więc 
wybudowania 
kładki lub tunelu.

Ww i e l u  m i e j s c a c h 
wzdłuż torów dale-
kobieżnych koleja-

rze stawiają ekrany akustyczne. 
Pojawią się też m.in. w rejonie 
pruszkowskiej Papierni, gdzie 
mieszkańcy „urządzili” sobie 
przejście przez tory. Oznacza 
to, że niebawem, aby dostać się 
na drugą stronę torowiska, będą 
musieli przejść kilkaset metrów 
do wiaduktu w Piastowie lub 
kładki przy ul. 3 Maja w Prusz-
kowie. – Czy Pruszków nie mo-
że się dogadać z kolejarzami, aby 
wspólnie wybudować tam jakąś 
kładkę? Przecież nie jest to jakaś 
droga inwestycja. A tak najpraw-
dopodobniej mieszkańcy wytną 
dziury w ekranach i dalej będą 
w tym miejscu przechodzić. A po 
co niszczyć nowe ekrany, które 
mają nam służyć – mówi Andrzej, 
jeden z mieszkańców Papierni.

Zniknie „dzikie” przejście przez tory

Władze Pruszkowa znają pro-
blem ale podkreślają, że decyzja 
w sprawie przejścia na Papierni 
należy przede wszystkim do po-
wiatu. – Wnioskowaliśmy do PKP 
Polskich Linii Kolejowych o wy-
budowanie tam przejścia, jakiegoś 
wiaduktu czy tunelu, ale koleja-
rze się nie zgodzili i niestety ta-
kiej przeprawy raczej nie będzie 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent miasta. – Jeżeli byśmy 
się wspólnie zebrali z Piastowem 
i starostwem, bo to jest połącze-
nie dwóch dróg powiatowych 
Broniewskiego i Bohaterów War-
szawy, pewnie Pruszków byłby 
zainteresowany taką inwestycją. 
Ale musiałby ją prowadzić powiat. 
Zresztą z tego co pamiętam, miał 

kiedyś w planach, żeby tam wy-
budować wiadukt. Nawet nie 
zgodził się na zagospodarowanie 
terenu po byłej bazie PKS, bo to 
jest rezerwa właśnie pod wiadukt 
–  dodaje Kurzela.

A co w temacie przeprawy mó-
wi powiat? – W sprawie przejścia 
przez tory pomiędzy ul. Warszaw-
ską a ul. Tuwima w Piastowie na-
leży zwrócić się do PKP Polskie 
Linie Kolejowe. Zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych budowa, 
przebudowa, remont, utrzymanie 
i ochrona skrzyżowań dróg z linia-
mi kolejowymi w poziomie szyn, 
wraz z zaporami, urządzeniami 
sygnalizacyjnymi, znakami kole-
jowymi, jak również nawierzch-
nią drogową w obszarze między 

rogatkami, a w przypadku ich bra-
ku – w odległości 4 m od skraj-
nych szyn, należy do zarządu 
kolei. Mając powyższe na uwa-
dze oraz ustawowy zakres kom-
petencji starostwa informuję, że 
Zarząd Powiatu Pruszkowskie-
go nie ma i nie miał w planach 
budowy wiaduktu w tym rejonie 
– twierdzi Agnieszka Kurulisz-
wili, rzecznik prasowy Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

Tymczasem kolejarze zapew-
niają, że ewentualna budowa wia-
duktu należy do zarządcy drogi. 
– Przeprawy budowane na pozio-
mie torowiska są zarządzane przez 
kolejarzy. To oznacza, że wszystkie 
koszty związane z remontami, na-
prawami i modernizacjami ciążą 
na nas. Odpowiadamy więc za coś, 
co nie jest związane z koleją, a nie-
kiedy nawet utrudnia funkcjono-
wanie, zwłaszcza na ruchliwych 
liniach – mówi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych. – W przypadku 
wiaduktu lub tunelu jesteśmy od-
powiedzialni jedynie za elementy 
infrastruktury kolejowej. Za obiek-
ty drogowe odpowiadają zarząd-
cy dróg – podkreśla.

Z powyższych wypowiedzi wy-
nika, że na przejście, tunel czy wia-
dukt na Papierni trudno będzie 
mieszkańcom liczyć... 

Na legalną przeprawę przez tory na Papierni mieszkańcy raczej nie mają co liczyć  
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 Nielegalne przejście zniknie, ale na kładkę w tym 
miejscu szanse są małe 

Ekrany akustyczne napisu na murze nie zasłonią
PRUSZKÓW
Wbrew obawom 
mieszkańców Pruszkowa 
ekrany akustyczne, choć 
staną wzdłuż muru, 
nie zasłonią historycznego 
napisu „Tędy przeszła 
Warszawa”.

Kolejarze w ramach moderni-
zacji linii Warszawa – Skier-

niewice remontują m.in. torowi-
ska i montują ekrany akustycz-
ne. W tym drugim przypadku 
często napotykają na sprzeci-
wy mieszkańców, ale nie tylko 
ich. Spory problem mieli w Mi-
lanówku, gdzie Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Za-
bytków nie chciał się zgodzić na 
budowę ekranów. W końcu jed-
nak PKP Polski Linie Kolejowe 
doszły do porozumienia z kon-
serwatorem i ekrany powstaną, 
tyle że niższe, a w niektórych 
miejscach przezroczyste.

Mieszkańc y Pruszkowa 
martwią się, że budowa ekra-
nów akustycznych spowodu-
je zasłonięcie muru z napisem 
„Tędy przeszła Warszawa” 
upamiętniającym obóz przej-
ściowy Durchgangslager 121. 
– Kolejarze ustawiają ekrany 

akustyczne wzdłuż muru, gdzie 
widnieje ten napis. Przecież to 
część historii nie tylko naszego 
regionu, ale i kraju. Nie można 
go tak po prostu zastawić ekra-
nami. Kto wydał na to pozwo-

lenie? – pytał czytelnik Marek.
Okazuje się, że ekrany akustycz-
ne co prawda staną wzdłuż mu-
ru przy torach kolejowych, ale 
napisu nie zasłonią. – Nasze 
muzeum wystąpiło do kole-
jarzy z prośbą, aby napis „Tę-
dy przeszła Warszawa” był 
widoczny. Na odcinku, gdzie 
znajduje się ten napis ekranów 
nie będzie, o czym zapewnio-
ne zostało również pruszkow-
skie starostwo – powiedziała 
Małgorzata Bojanowska, dyrek-
tor Muzeum Dulag 121 – Nato-
miast na narożniku związa-
nym z XIV bramą będą ekra-
ny przezroczyste. Tak, że oba 
ważne dla mieszkańców nasze-
go regionu obiekty nie zostaną 
zasłonięte – dodała.  (DP)
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PRUSZKÓW
Niedawno uruchomiono fontan-
nę na stawie w Parku Potulickich. 
To tylko jedna z pruszkowskich 
fontann. – W Parku Potulickich, 
jeszcze przed włączeniem fontan-
ny na stawie, działał obiekt o na-
zwie „Narcyz” na pl. Jana Pawła 
II. Normalnie działa też fontanna 

przy Pałacyku Sokoła. Włączyli-
śmy również fontannę przy budyn-
ku biblioteki na Kraszewskiego. 
Konserwator pracuje jeszcze nad 
przygotowaniem fontanny „Ma-
li Muzykanci” – wylicza Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 

Podświetlana fontanna 
w Parku Potulickich

Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
– Fontannę na stawie w Parku 
Potulickich można podziwiać cały 
dzień, ale szczególne wrażenie wy-
wiera po zmroku, wówczas włącza się 
jej podświetlenie. Mamy nadzieję, 
że nowy obraz wodny przypadnie 
mieszkańcom do gustu – dodaje. (AF)
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Nowe gimnazjum w Otrębusach

Dwukondygnacyjny bu-
dynek gimnazjum ma 
powstać w sąsiedztwie 

obecnej szkoły w ciągu maksy-
malnie 18 miesięcy. W później-
szym etapie zostanie wybudowa-
na nowa hala sportowa wraz z za-
pleczem szatniowym. Gimna-
zjum o powierzchni 1,5 tys. m2 
pomieści 8 typowych sal lekcyj-
nych, pokój nauczycielski, gabi-
net pedagoga, stołówkę, szatnię 
i inne pomieszczenia, które za-
pewnią dzieciom komfortowe 
warunki nauczania. – Umożliwi
to równoległe prowadzenie 

zajęć dla trzech oddziałów gim-
nazjalnych. Kanie i Otrębusy to 
sołectwa, które bardzo się roz-
wijają – tłumaczył podczas 
spotkania z wykonawcą bur-
mistrz Kosiński. 

Na zaproszenie burmistrza 
do Brwinowa przyjechali wice-
prezesi fi rmy Kartel S.A.: Paweł 
Karpiński oraz Tomasz Sękie-
wicz, którzy zapewnili, że przed 
przystąpieniem do złożenia swo-
jej oferty w przetargu dokładnie 
obejrzeli teren obecnej szkoły. 
Wiceprezes Karpiński zapre-
zentował Kartel S.A. jako fi rmę 

znaną z wykonania inwesty-
cji głównie na południu kraju. 
– Obecnie wykonujemy ha-
lę sportową na zlecenie Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 
halę sportową w Górze Kalwa-
rii i budynek gimnazjum w Zale-
siu Górnym – wyliczał inwestycje 
realizowane w województwie ma-
zowieckim. – Rocznie oddajemy 
około 14 obiektów. Zapewniam, że 
nie będziecie mieli Państwo z na-
mi żadnych problemów – dodał. 

W spotkaniu udział wzię-
li również zastępca burmistrza 
gminy Brwinów Sławomir 

Walendowski, kierownik refe-
ratu inwestycji i remontów Ur-
szula Wróbel, kierownik zespołu 
ds. zamówień publicznych Hali-
na Bąk, dyrektor ZS w Otrębu-
sach Urszula Wojciechowska 
oraz Anna Rak – przewodni-
cząca rady rodziców w otrębu-
skiej szkole. Podpisanie umowy 
było dobrą okazją do zaprezen-
towania dyrektora realizacji kon-
traktu, kierownika budowy oraz 
ustalenia szczegółów inwestycji. 

Koszt budowy nowego gim-
nazjum to kwota 7,2 mln zł. 
Prace potrwają 18 miesięcy. 

We wtorek 8 kwietnia 2014 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę z wykonawcą budynku szkoły 
w Otrębusach – fi rmą Kartel S.A. z Jędrzejowa. Młodzież powita nowy rok szkolny w nowym gimnazjum naj-
prawdopodobniej 1 września 2015 r. 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Rok z Józefem Chełmońskim

Służą temu liczne wy-
darzenia kulturalne 
wpisane w rocznicowe 

obchody, które choć zróżni-
cowane pod względem for-
muły i oferowanych treści 
mają wspólną, wyróżniającą 
je cechę: wszystkie odbywają 
się w przestrzeni, którą Cheł-
moński znał, lubił, odwie-
dzał…” pisze Łukasz Nowacki 
we wstępie do publikacji 
„Rok z Chełmońskim” wy-
danej przez Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowiec-
kim. Wydawnictwo, bogato 
ilustrowane dziełami mala-
rza, to kalendarz wydarzeń, 
koncertów, wystaw i spotkań 
organizowanych z okazji Ro-
ku Chełmońskiego w Grodzi-
sku Mazowieckim, Kuklówce 
Radziejowickiej, Radziejowi-
cach i Żabiej Woli. Znajdzie-
my w nim także ciekawostki 
z życia artysty, które z pew-
nością pozwolą spojrzeć na 
jego postać z innej, niezna-
nej wielu, strony. Zapra-
szamy zatem do udziału 

w „chełmonaliach” i pozna-
nia bliżej życia i twórczości 
Józefa Chełmońskiego – „In-
djanina” z Mazowsza.

Już dzisiaj w Willi Rado-
goszcz można oglądać wy-
stawę edukacyjną „Świat 
według Chełmońskiego”, 
na którą składają się re-
produkcje obrazów artysty, 
sprzęty gospodarskie i stro-
je ludowe z okolic Grodziska 
Mazowieckiego. Józef Cheł-
moński będzie też bohaterem 
Europejskiej Nocy Muzeów 
w Radogoszczy. W sobotni 
wieczór 17 maja będzie moż-
na przekonać się, w co bawił 
się mały Józio, jak ubierał się 
dorosły Józef, jakimi otaczał 
się przedmiotami, w koń-
cu – jakiej muzyki słuchał 
starszy Pan Chełmoński. 
Zapraszamy!

oprac. Joanna Snarska, 
Wydział Promocji 

Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku

Mazowieckim

„Przypadająca w tym roku 100. rocznica śmierci malarza oraz 165. roczni-
ca jego urodzin wydaje się znakomitym pretekstem do tego, aby uważniej 
spojrzeć na żywot i twórcze dokonania autora „Bocianów”. 

  

 Podpisanie umowy na budowę gimnazjum w Otrębusach Obecny budynek ZS w Otrębusach
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SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,MAZOWSZE’’ im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, ul. Świerkowa 2,

05-805 Otrębusy, tel.: +48 22 208 81 03 , fax: +48 22 208 88 00
ogłasza I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż środka trwałego:

Rodzaj pojazdu: naczepa ciężarowa,
Nr rejestracyjny: WSI 460X,
Stan techniczny: pojazd uszkodzony, brak ważnego badania technicznego,
Rok produkcji: 1989,
Masa własna: 8000 kg,
Cena wywoławcza netto: 1968,- PLN, kwota netto będzie powiększona o podatek VAT,
Wadium: 200,- PLN,
Minimalne postąpienie:100,- PLN.

Ww. naczepa ciężarowa została zakupiona na terenie kraju. Szczegółowych informacji na temat ewentualnych oględzin naczepy 
ciężarowej udziela Pan Sławomir Bartysiewicz tel.: 508-300-510, e- mail : s.bartysiewicz@mazowsze.waw.pl. Przetarg na  
ww. naczepę ciężarową odbędzie się 25 kwietnia 2014 r o godz. 11.00 w siedzibie PZLPiT ,, Mazowsze’’ , budynek Matecznik 
Mazowsze.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości określonej powyżej w kasie PZLPiT ,, Mazowsze’’ do 
dnia 7 grudnia 2012 r. do godziny 10.00 lub przelewem na konto 55 1240 6380 1111 0010 4826 5684.
Wadium przepada, gdy oferent, który wpłacił wadium nie przystąpi do licytacji oraz gdy oferent, którego oferta została przyjęta, 
uchyli się od zapłaty ceny.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi, którego 
oferta zostanie wybrana będzie wliczone na poczet ceny nabycia.
Zapłata wylicytowanej kwoty nastąpi gotówką w kasie PZLPiT ,,Mazowsze’’ bezpośrednio po zakończeniu licytacji. 
Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny naczepy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia 
przetargu.

www.kuchnianawymiar.eu
      tel. 511-330-430

 „AMABLE” Meble na wymiar

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/14 1000 90.000 9.000 900

5. 112/15 1001 90.000 9.000 900

6. 112/19 1002 90.000 9.000 900

7. 112/20 1001 90.000 9.000 900

8. 112/21 1000 90.000 9.000 900

9. 112/22 1013 91.000 9.000 910

10. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

11. 112/12 690 62.000 7.000 620

12. 112/16 750 67.000 7.000 670

13. 112/17 750 67.000 7.000 670

14. 112/24 752 68.000 7.000 680

15. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2014 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A  
w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudowane, uregulowane 
w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 
53/57 Warszawa do dnia 16.05.2014 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta  
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz 
www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a,  
pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.

•  WIOSNA JUŻ, LATO TUŻ TUŻ
• POLSKI BUT DLA DAMSKICH STÓP
• BUTY NA SPACERY I DO OPERY
• TĘGOŚCI G – H, ROZMIARY 33 – 42

KOŚCIUSZKI 39,  
(Vis-à-vis Starostwa Powiatowego)

OBUWIE

WWW.TUPTUP.SKLEP.PL

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Mieszkańcy ulicy 
Rumuńskiej twierdzą, 
że wiele kłopotów 
sprawia im... 
modernizacja drogi. 
W odpowiedzi 
urzędnicy zapewniają, 
że roboty skończą
się przed planowanym 
terminem.
 

D ziury, nierówności – tak 
przez długi czas wy-
glądała ul. Rumuńska 

w Michałowicach. Po większych 
deszczach jej mieszkańcy mieli 
problem z wydostaniem się z po-
sesji. Błoto na drodze utrudniało 
nie tylko przejście, ale sprawia-
ło również kłopoty kierowcom. 
W końcu władze gminy Micha-
łowice zdecydowały się zmoder-
nizować drogę. Ale... 

Okazuje się, że fi rma przebu-
dowująca drogę miała „chwi-
lowe” kłopoty. – Jestem zbul-

Rozkopali drogę, a potem mieli przestój

wersowany robotami prowa-
dzonymi przez fi rmę wykonują-
cą remont. Przyjechali, rozwa-
lili całą ulicę i od trzech tygodni 

nie pojawił się tam ani jeden 
pracownik. Została podobno 
położona kanalizacja przeciw-
deszczowa, ale nawet po małych 
opadach ulicą bez kaloszy do ko-
lan nie można przejść – mówi 
Ryszard, mieszkaniec Michało-
wic. Twierdzi, że nikt nie potrafi  
udzielić mu informacji. – Pra-
cownicy wykonawcy robót nie są 
w stanie odpowiedzieć, kiedy np. 
można będzie swobodnie dojść 
do sklepu. Pracownik gminy też 
nie jest zainteresowany sytuacją 

Mieszkańcy ulicy Rumuńskiej w Michałowicach są zaniepokojeni stanem pracMieszkańcy ulicy Rumuńskiej w Michałowicach są zaniepokojeni stanem prac
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 Urzędnicy twierdzą, że prace na Rumuńskiej 
wyprzedzają harmonogram

Przebudowa drogi 
obejmuje wymianę 
nawierzchni 
i budowę kanalizacji 
deszczowej

na ulicy Rumuńskiej. Ale sorry, 
taką mamy gminę – dodaje. 

Co więc dokładnie dzieje się 
na Rumuńskiej? – Prowadzimy 
tam przebudowę drogi. Obej-
muje ona zarówno wymianę 
nawierzchni, jak i budowę kanali-
zacji deszczowej. Firma faktycz-
nie miała niewielki przestój, ale 
od kilku dni ponownie ruszyła 
z pracami – wyjaśnia Józef Ka-
wiorski, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Michałowice. 

Kierownik Kawiorski zazna-
cza również, że roboty na ulicy 
Rumuńskiej są bardzo zaawan-
sowane. – Wszystko wskazuje 
na to, że przebudowa zakończy 
się o wiele wcześniej niż pla-
nowano. Szacujemy, że wyko-
nawca zakończy prace za jakieś 
trzy może cztery tygodnie. Na-
stępnie my przystąpimy do od-
biorów – twierdzi. – Termin 
umowny został wyznaczony 
dopiero na lipiec, więc roboty 
nawet po tym niewielkim prze-
stoju mocno wyprzedzają harmo-
nogram – dodaje Kawiorski. 

Co z mostkiem 
w Parku Potulickich?
PRUSZKÓW
Mieszkańcy 
Pruszkowa pytają o los 
niszczejącego mostku 
w Parku Potulickich, 
w starorzeczu Utraty. 
Co prawda przeprawa 
jest niewykorzystywana, 
ale może mieć 
walory zabytkowe.

– Chciałbym poruszyć temat 
obiektu, który mógłby stać się 
wizytówką Parku Potulickich, 
a popada w ruinę. Chodzi o mo-
stek znajdujący się nad starym 
korytem rzeki Utraty. Odkąd 
sięgam pamięcią mostek nisz-
czeje. Nie rozumiem, dlaczego 
miasto nie dba i zapomina o te-
go typu obiektach – mówi czy-
telnik Kamil. – Warto pomyśleć 
o odnowieniu mostka i uczynić 
go niepowtarzalną wizytówką 
Parku Potulickich. Nie myślę tu 
o udostępnianiu dalszej części 
parku, która służy za pewnego 
rodzaju rezerwat, gdzie natu-
ra rządzi się swoimi prawami. 
Chodzi mi głównie o zmienienie 
niszczejącego mostku – dodaje.

Co na to pruszkowski magi-
strat? – Mostek w starorzeczu 
Utraty w Parku Potulickich to 
stara budowla, która aktualnie 
nie spełnia żadnej praktycznej 
funkcji. Jest zlokalizowana na 
terenie, gdzie mieszkańcy nie 
powinni wchodzić ze wzglę-
du na obszar przeznaczony 
na ostoję ptactwa, stanowi-
ska lęgowe. Tak naprawdę ten 
mostek nie jest użytkowany 
od wielu lat – mówi Elżbie-
ta Jakubczak- Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie. 

– Mostek znajduje się w za-
bytkowym parku, więc prawdo-
podobne jest, że on sam nadal 
może mieć walory zabytku. 
Poprosimy fachowca z upraw-
nieniami konserwatora, aby to 
sprawdził i jeśli mamy do czy-
nienia z zabytkiem zwrócimy się 
do Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
o wytyczne, czy obiekt można 
wyremontować, czy należy pod-
jąć inne działania – dodaje Ja-
kubczak-Garczyńska.   (AF)
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PIASTÓW
Policjanci zatrzymali podej-
rzanego o włamanie do jedne-
go z piastowskich barów. Cała 
sprawa miała początek 29 mar-
ca. Nieznany sprawca ukradł 
wtedy z baru kasę fi skalną 
o wartości 1,4 tys. złotych. Wła-
ściciel lokalu zgłosił sprawę na 

policję. Funkcjonariusze roz-
poczęli poszukiwania „barowe-
go” włamywacza. Przez kilka dni 
przesłuchiwali świadków, zbie-
rali dowody. W końcu udało im 
się wytypować grono osób po-
dejrzanych. Poszlaki wskazywa-
ły na Kamila K. Mężczyzna został 

Mężczyzna włamał się do baru 
i wyniósł kasę fi skalną

przesłuchany na komisariacie. 
Następnie funkcjonariusze
przedstawili mu zarzut kradzieży 
z włamaniem. Prokurator zdecy-
dował, że Kamil K. zostanie odda-
ny pod dozór policji. Za kradzież 
z włamaniem można trafi ć za 
kratki nawet na 10 lat. (DP)



USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197

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

 ► 502 036 239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Fryzjerkę/ra, Stażystkę 
607 052 845 

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

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

Szukam pracy

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

 ► 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 

 ► 6,5h budowlano-rolna 150-450m2, 
Nieborów, 603 87 87 83 

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

 ► 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 

 ► Potrzebujesz szybko sprzedać 
swoją nieruchomość na terenie 
i w okolicach: Grodziska 
Mazowieckiego, Pruszkowa, 
Żyrardowa, Piastowa, Warszawy. 
Oferuję 75 % ceny rynkowej, płacę 
gotówką od ręki. 536 566 701.

 ► 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 

Użytkowy lokal 55 m2, 
ul. Ołówkowa, os. Grafi towe. 
Możliwy wynajem-604 276 299 

 ► 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

 ► 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 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Aktualnie antyki wszelkie 
za gotówkę kupię 
601 336 063 

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki 
odznaczenia, 501 591 903 

Usługi

 ► Absolutnie : ocieplenia 
budynków, elewacje, obróbki 
blacharskie, solidnie. 
tel. 691-761-326 

 ► Administrowanie sieciami 
komputerowymi dla fi rm, 
501 255 453 

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis
 603 375 875 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► 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 

 ► Dźwigi usługi 501-299-778 

 ► 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 

 ► 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  

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

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

Studnie, 694 869 194 

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

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

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

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, 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 

Zdrowie

Dieta Cambridge licencjonowany 
konsultant, Odchudzanie, 
Dietetyk. Tel 604-29-29-93 

Różne

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

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

BAZAAR PRO ECO
NATURALNE KOSMETYKI  
Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

OLEJ KOKOSOWY I PRODUKTY Z KOKOSA 
MAROKAŃSKI OLEJ ARGANOWY 

JAGODY GOJI & ACAI
SUROWE KAKAO, CHIA, ZIELONA KAWA 

MŁODY JĘCZMIEŃ  
CHLORELLA, SPIRULINA, ALOES 
EKOLOGICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

WWW.BAZAARPROECO.PL  
tel. 609 704 208

Pruszków ul. Kościuszki 8 lok. 9 (w pasażu)

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

4,50 zł 
wszycie taśmy do firanki lub zasłony

2,60 zł 
obszywanie boków firan , zasłon

*Cena nie obejmuje użytych materiałów takich jak:  
taśma do firanki lub zasłony itd. 

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17
Tel.  22 246-30-85

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Co z mostkiem 
w Parku Potulickich?
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Medlab – Products Sp. z o.o. 
Istniejący od 24 lat duży producent i dystrybutor sprzętu  

laboratoryjno-medycznego, z siedzibą w Raszynie

poszukuje do prowadzenia pełnej księgowości  
oraz rozliczeń publiczno-prawnych 

pracownika z kwalifikacjami samodzielnego księgowego  
na umowę o pracę lub wykonawcy na zasadzie outsourcingu

Wymagane doświadczenie w prowadzeniu księgowości  
na oprogramowaniu  ERP XL (dawny CDN) firmy  

COMARCH – warunek konieczny!

Praca wykonywana będzie osobiście w siedzibie Spółki przy  
współpracy 2 osób zatrudnionych w sekcji księgowości.

Więcej informacji na stronie www.medlab-products.com.pl  
w zakładce „pracuj z nami”.

Oferty z podaniem oczekiwań finansowych prosimy przesyłać  
na adres: oferty.pracy@medlab-products.com.pl
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