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MARCIN PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZ./PRUSZKÓW 
Nie ma szans, aby bez 
zaangażowania dodatkowych 
środków udało się władzom 
Grodziska i Pruszkowa 
zapewnić miejsca 
w przedszkolach wszystkim 
dzieciom zgłoszonym do 
tegorocznej rekrutacji. 

D ane jakie napłynęły po 
pierwszym etapie rekru-
tacji nie napawały opty-

mizmem. Jednak po zakończonej 
właśnie weryfikacji list wyniki 
prezentują się już nieco „lepiej”. 
Szacuje się, że w Grodzisku Ma-
zowieckim miejsc w przedszko-
lach publicznych zabraknie dla 
około 140 dzieci. – Nie ma pod-
staw do paniki. We wrześniu na 
pewno wszystkie dzieci pój-
dą do przedszkola – uspokaja 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska i nie ukrywa, 
że miasto ma plan, jak wybrnąć 
z problemu.

Twardy orzech do zgryzienia 
mają natomiast w Pruszkowie, 

Taki problem to nie kłopot?
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gdzie do przedszkoli może nie 
dostać się 452 dzieci. Jednak i tu 
paniki nie ma. – Miejsca w przed-
szkolach zajęły głównie sześcio- 
i pieciolatki objęte obowiązkiem 
szkolnym – podkreśla Zofi a Wa-
siota, naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
– Rodzice mogą się jeszcze odwo-
ływać, a ci którzy zdecydują się 
wysłać dziecko do placówki nie-
publicznej mogą liczyć na nasze 
wsparcie – podkreśla. 

Wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie Grodziska i Pruszkowa 

 Przedszkola wywieszały listy przyjętych dzieci

poz. 2
poz. 1

poz. 4

MARCIN PRAŻMOWSKI

DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 4
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„Lewe” szczepionki przeniesione do Piaseczna
PRUSZKÓW
Prokuratura rejonowa 
w Piasecznie przejęła 
sprawę „lewych” 
szczepionek w przychodni 
DOM MED. Powód? 
– Zarówno część 
pracowników prokuratury, 
jak i policji w Pruszkowie 
ma status osób 
pokrzywdzonych
– mówi Przemysław 
Nowak, rzecznik 
prokuratury okręgowej. 

W czwartek (14 bm.) minęły trzy 
miesiące od czasu, kiedy ujawni-
liśmy sprawę nieprawidłowości 
związanych ze szczepieniem dzie-
ci w przychodni DOM MED przy 
ul. Kubusia Puchatka w Pruszko-
wie. Jedna z pielęgniarek zamiast 
podawać maluchom szczepionki 

za które rodzice płacili niemałe 
pieniądze, mogła podawać dzie-
ciom najprawdopodobniej sól fi -
zjologiczną. Kobieta usłyszała już 
prokuratorski zarzut oszustwa, 
nie przyznaje się do winy.

Od samego początku sprawę 
„lewych” szczepionek prowadzi-
ła Prokuratura Rejonowa w Prusz-
kowie, natomiast pokrzywdzeni 
rodzice mogli zgłaszać się z in-
formacjami do pruszkowskiej ko-
mendy. Mogli, bo kilka dni temu 
sprawa została przekazana pro-
kuraturze w Piasecznie i tam-
tejszej policji. – Zarówno część 
pracowników prokuratury, jak 
i policji w Pruszkowie ma sta-
tus osób pokrzywdzonych – mó-
wi Przemysław Nowak, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w War-
szawie. Daje tym samym do zro-
zumienia, że zdecydowano się 

na taki krok, aby uniknąć posą-
dów o stronniczość. A na jakim 
etapie jest postępowanie? – Nie 
ma nowych zarzutów – mówi 
krótko rzecznik prokuratury.

Nowe informacje docierają na-
tomiast z „obozu” rodziców. Część 
z nich zrobiła już stosowne bada-
nia na poziom przeciwciał u dzie-
ci i okazuje się, że maluchy albo 
nie były w ogóle szczepione, al-
bo otrzymały inną szczepionkę 
niż miała zostać podana. Rodzice 

wynajęli  prawnika i przygotowują 
się do złożenia zbiorowego pozwu 
przeciwko DOM MED-owi. 

Aktywnie pomocy pokrzyw-
dzonym nadal udziela dr Paweł 
Grzesiowski, ekspert w dziedzi-
nie profilaktyki zakażeń, który 
ewentualną decyzję o wystąpieniu 
na drogę sądową komentuje: – Nie 
wiem czy w tym przypadku po-
zew zbiorowy jest możliwy, bo nie 
ma jednolitego stopnia krzywdy. 

Dr Grzesiowski przyznaje, że 
wydarzenia w przychodni DOM 
MED sprawiły, iż na szczepienia 
dzieci zaczęto patrzeć z większą 
uwagą. – Poszedł mocny sygnał 
zalecający staranne prowadzenie 
dokumentacji szczepień – twier-
dzi. O tym wyraźnie mówią rów-
nież opublikowane w ostatnim 
czasie wytyczne zespołu eks-
pertów Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. – Wiem, że część 
rodziców poczuła się zawiedzio-
na tymi wytycznymi, bo spodzie-
wała się bardziej agresywnego 
podejścia. Eksperci skupili się na 
naukowym podejściu, nie chcąc 
wychodzić niejako przed szereg i in-
gerować w prawo administracyjne 
– mówi dr Grzesiowski.  (MAP)

Wiadukt później
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Pierwszy etap rekrutacji w Gro-
dzisku pokazał, że miastu zabra-
kło 265 miejsc w przedszkolach. 
– Mając świadomość, że liczba 
miejsc w placówkach publicznych 
nie zaspokaja stale rosnących po-
trzeb mieszkańców, szczególnie 
w zakresie miejsc dla dzieci 3-4 
letnich, podjęte zostały intensyw-
ne działania mające na celu zwięk-
szenie liczby miejsc dla tej grupy 
wiekowej – mówi Ewa Burzyk, dy-
rektor grodziskiego biura oświaty. 

I dodaje: – Dyrektorzy placó-
wek oświatowych przeanalizowali 
możliwości organizacyjne w tym 
zakresie i możemy potwierdzić, że 
w rekrutacji uzupełniającej (9-13 
czerwca br. – przyp. red.) zaofe-
rujemy 126 miejsc dla 5-6 lat-
ków i 109 miejsc dla 3-4 latków. 
Na pewno przyjęte będą wszyst-
kie chętne 5-6 latki zamieszkałe 
na terenie gminy, ponieważ muszą 
realizować obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 
Natomiast dla dzieci 3-4 letnich 
zabraknie ok. 140 miejsc.

I ta liczba od kilku dni powin-
na spędzać sen z powiek wła-
dzom miasta. Okazuje się jednak, 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 że Grodzisk jest przygotowa-
ny. Kwestia, który plan obierze. 
– Możemy zwiększyć dopłatę do 
przedszkoli prywatnych pod wa-
runkiem, że placówki te zmniejszą 
odpłatność – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska. 
Drugim wariantem jest wynajem 
pomieszczeń na kolejne oddzia-
ły przedszkolne, co w ostatnich 
latach było przez miasto prakty-
kowane. I przyniosło pozytywne 
rezultaty. – Żadne dziecko nie 
pozostanie bez naszej pomocy 
– zapewnia burmistrz. 

byłoby „samobójem”. Czy w takim 
razie, na przyszłość miasto rozwa-
ża budowę kolejnego przedszko-
la? – Musimy się nad tym mocno 
zastanowić. Bo skoro powstało ty-
le prywatnych placówek, to jaki 
jest sens ich opróżniania i gene-
rowania dla gminy dodatkowych 
olbrzymich kosztów. Jeśli mamy 
możliwość dopłat, to korzystajmy 
z nich – twierdzi Benedykciński.

Ze wspomnianych dopłat od 
lat korzysta Pruszków. W tego-
rocznej rekrutacji do miejskich 
przedszkoli nie dostało się 452 
dzieci. Większość z nich miej-
sce znajdzie w placówkach nie-
publicznych, a rodzice będą 
mogli skorzystać z dopłat. – Na 

terenie Pruszkowa funkcjonuje 
sześć przedszkoli niepublicznych, 
do których uczęszcza 244 dzie-
ci i 12 niepublicznych punktów 
przedszkolnych, które zapewnia-
ją miejsce dla 168 dzieci  – wy-
jaśnia Zofi a Wasiota, naczelnik 
Wydziału Edukacji i Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Przedszkola niepubliczne 
otrzymują 75 proc., a niepublicz-
ne punkty przedszkolne 40 proc. 
bieżących kosztów utrzymania 
dzieci w pruszkowskich przed-
szkolach publicznych – pod-
kreśla. Tylko w maju Pruszków 
przekaże ponad 200 tys. dotacji 
na dzieci uczęszczające do pry-
watnych placówek. 
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Dla Grodziska, który szczyci 
się tym, iż jest przyjazny rodzi-
nie, niezapewnienie miejsc na-
wet niewielkiej liczbie maluchów 

W tegorocznej 
rekrutacji 
w Pruszkowie 
do miejskich 
przedszkoli nie 
dostało się 
452 dzieci  

Tragiczny wypadek 
na drodze w Strzeniówce
NADARZYN
Dramat na drodze 
w miejscowości 
Strzeniówka. Jedna 
osoba nie żyje, druga 
w stanie ciężkim 
przetransportowana 
została do szpitala.

Do tragicznego wypadku doszło 
15 maja, na ulicy Pruszkowskiej 
w kierunku Nadarzyna. W wy-
padku brały udział trzy samo-
chody. – Na miejscu trwa akcja 
ratunkowa, koncentrujemy się 
na pomocy poszkodowanym. 
Na ten moment możemy po-
wiedzieć, że doszło do wypadku 
dwóch toyot i volvo. Samocho-
dy dachowały. Z informacji 
przekazanych mi przez kole-
gów wynika, że cztery osoby 

jadące tym ostatnim autem są 
zakleszczone w pojeździe – mó-
wiła nam „na gorąco” kom. Do-
rota Nowak, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Na miejsce 
wezwaliśmy kilka karetek po-
gotowia, leci także śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Niestety jest jedna 
ofi ara śmiertelna – dodawała.

Akcja ratownicza zakończy-
ła się po około dwóch godzi-
nach. – Jedna osoba nie żyje, 
inna w stanie ciężkim została 
przetransportowana śmigłow-
cem LPR-u do szpitala. Dwoje 
poszkodowanych zabrały ka-
retki, także do Warszawy – po-
wiedział Aleksander Hepner 
rzecznik prasowy pogotowia
Falck Medycyna.  (AF)

SZYBKIE I TANIE KREDYTY
KREDYTY 0%  •  DUŻE KWOTY  •  DECYZJA W 5 MIN.

KONTAKT
511 422 333

MILANÓWEK
Prace remontowe 
na wiadukcie na 
ul. Smoleńskiego 
w Milanówku zaczną się 
później niż zakładano.
 
Roboty miały się rozpocząć 
w połowie maja. Dziś wiemy, 
że w tym czasie ciężki sprzęt na 
przeprawę nie wjedzie. – Do-
szliśmy do wniosku, że lepiej 
będzie, gdy roboty i związane 
z nimi utrudnienia pojawią się 
w okresie wakacyjnym, kiedy 
ruch jest mniejszy – mówią 
nam w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Grodzisku Mazowiec-
kim. Podczas prac wiadukt bę-
dzie zamykany „połówkami”, 
ale w trakcie wykonywania 
nawierzchni przeprawa zo-
stanie całkowicie wyłączona 
z ruchu. Drogowcy twierdzą, 
że na krótko.  (DP)

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

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

Piątek, 16 Maja 2014
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Taki problem to nie kłopot?
Wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie Grodziska i Pruszkowa 
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KLUB PRAKTIKER

Dzięki Złotej Karcie Klubu Praktiker,
otrzymasz solidny rabat  
na jego urządzenie!

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Dla zaradnych

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Zgłoś się z dowodem zakupu  
nieruchomości do Informacji 
Głównej, aby otrzymać  
Złotą Kartę i rabat 10%*.
Akcja promocyjna trwa:  
5.05 - 31.12.2014 r.

Warszawa – Janki, pl. Szwedzki 4
tel. 22 73 57 700   

pon.–sob. 8.00–21.00, niedz. 9.00–20.00

i wiele więcej...

DRUKUJEMY
BANERY
ROLLUPY
FOLDERY
KATALOGI 
TECZKI
PLAKATY
WIZYTÓWKI 
ULOTKI

druk cyfrowy i wielkoformatowy

22 753 79 90
www.alsprint.pl

KANCELARIA  
RADCY PRAWNEGO

Renata  
Staszczyk-Szafrańska

radca prawny

tel. 661 990 781
 05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 33/18

www.radcaprawny.pruszkow.pl
kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

Piątek, 16 Maja 2014
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Powiat zabiera się za naprawy nawierzchni dróg
PRUSZKÓW
Starostwo do połowy 
wakacji zamierza 
wyremontować 
nawierzchnię kilku ulic 
na terenie powiatu, 
m.in. w Piastowie 
i Dawidach Bankowych.

Wcześniej powiat ogłosił prze-
targ na dokończenie przebu-
dowy drogi nr 3105. To jednak 
duża inwestycja, obejmująca 

gruntowny remont 1,5 km trasy 
wraz z odwodnieniem, budowę 
m.in. chodników. Zakończenie 
prac przewidziano dopiero na 
2015 r. Ale jeszcze w tegorocz-
ne lato mają być naprawione 
nawierzchnie kilku innych dróg 
zarządzanych przez powiat.

Urzędnicy zamierzają wyre-
montować ulice Warszawską 
w Piastowie (na zdjęciu), Starzyń-
skiego w Dawidach Bankowych, 
główną drogę w Krakowianach, 

ul. Sokołowską w Sokołowie. Na 
pierwszej z wymienionych pla-
nowana jest naprawa najbardziej 
zniszczonego 550-metrowego 
fragmentu. W Dawidach Banko-
wych drogowcy zajmą się prze-
budową nawierzchni na połowie 
szerokości odcinka ul. Starzyń-
skiego. W Krakowianach remont 
zostanie przeprowadzony na śli-
skim odcinku drogi (495 metrów), 
szczególnie niebezpiecznym po 
opadach. A co na Sokołowskiej?. 

– Tam do wykonania mamy nie-
wielki fragment w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Wacława, gdzie jezdnia 
jest w złym stanie – mówi Jerzy 
Kongiel, naczelnik Wydziału In-
westycji i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 
– Remont na wszystkich tych dro-
gach będzie polegał głównie na 
sfrezowaniu starej nawierzchni 
i położeniu nowej – dodaje.

Termin zakończenia robót 
 wyznaczono na 31 lipca.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Jest już prawie pewne, że 
w Parzniewie powstanie 
przystanek kolejowy. Wielu 
zastanawia się, czy po 
zakończeniu tej inwestycji 
na stacji zatrzymywać się 
będą również pociągi SKM. 

Mieszkańcy wsi Parz-
niew znajdującej się 
na pograniczu Prusz-

kowa i Brwinowa od lat czekają 
(choć nie tak długo jak ci z ursu-
skiego Niedźwiadka) na budowę 
przystanku kolejowego w ich miej-
scowości. Niebawem ta sytuacja 
ma ulec zmianie gdyż PKP Pol-
skie Linie Kolejowe w ramach mo-
dernizacji linii Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki zamie-
rzają w Parzniewie wybudować 
peron wraz dojściami. Kiedy to 
nastąpi? – Obecnie pracujemy 
nad przygotowaniem koncep-
cji i dokumentacji projektowej. 
Ta ma być gotowa w 2015 roku. 
Następnie będziemy ubiegać się 
o unijne dofi nansowanie w ramach 
perspektywy finansowej 2014-
2020 na realizację całego zadania 

Stacja Parzniew tak, ale bez SKM
– wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych.  

Dutkiewicz podkreśla, że do-
kumentacja jest konsultowana 
z poszczególnymi samorządami. 
– W późniejszym terminie bę-
dziemy organizować konsultacje 
społeczne wymagane do uzyska-
nia decyzji środowiskowej – mó-
wi rzecznik PKP Polskich Linii 
Kolejowych. Jednak na pytanie 

kursować po obecnym układzie 
torowym. Przy pozostałych sta-
cjach nie przewidujemy budowy 
dodatkowych bocznic. Dla nas to 
wydatek kilku milionów złotych, 
a zapotrzebowania nie zgłosił
nam żaden samorząd – dodaje.

Jak na budowę nowego przy-
stanku zaopatrują się władze 
Brwinowa? – Dla nas to ważny 
element, ponieważ Parzniew z ro-
ku na rok coraz bardziej się rozra-
sta. Wielu mieszkańców dojeżdża 
do pracy do Warszawy lub Gro-
dziska, a przystanek kolejowy im 

to ułatwi – podkreśla Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

– Jeśli chodzi o stworzenie 
w Parzniewie bocznicy dla Szyb-
kiej Kolei Miejskiej, to fi zycznie nie 
ma takiej możliwości. Przystanek, 
który tam powstanie ma charak-
ter przelotowy, a sam pas torowi-
ska jest zbyt wąski by pomieścić 
jeszcze bocznice. Jedyne rozwią-
zanie to wydłużenie SKM do Gro-
dziska. Dla nas warunki stawiane 
przez Zarząd Transportu Miejskie-
go w tej kwestii są zbyt wygóro-
wane – dodaje Kosiński. 

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają wybudować w Parzniewie peron wraz z dojściami
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 – Jeśli chodzi 
o stworzenie w 
Parzniewie bocznicy 
dla Szybkiej Kolei 
Miejskiej, to fi zycznie 
nie ma takiej 
możliwości – mówi 
burmistrz Kosiński

czy w ramach inwestycji na któ-
rejś ze stacji na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Brwinów będzie 
budowana dodatkowa bocznica 
odpowiada przecząco. – Pocią-
gi do samego Grodziska mogą 

Krok bliżej ku obwodnicy
GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze w tym roku 
mogą ruszyć prace 
projektowe małej 
obwodnicy Grodziska, 
a w 2015 r. włodarze 
miasta zamierzają 
przystąpić do 
pierwszego etapu 
budowy drogi.

Ruch na grodziskich ulicach – 
szczególnie w centrum – jest 
duży. Władze miasta chcą we 
własnym zakresie rozwiązać 
tę sytuację poprzez nowe inwe-
stycje. Jedną z nich ma być tzw. 
mała obwodnica. Nowy szlak 
komunikacyjny będzie pro-
wadził od ul. Dalekiej, przez
ul. Chełmońskiego, Montwiłła, 
Radońską aż do ul. Nadarzyń-
skiej. Koszt wykonania inwes-
tycji to ok. 10 mln zł.

Roboty muszą przebiegać eta-
pami ze względu na duży koszt, 
jak i zakres inwestycji. Obwod-
nica ma stanowić alternatywę 
dla trasy wojewódzkiej nr 719, 
na której tworzą się ogrom-
ne korki. Dzięki nowej drodze 
przejazd przez centrum Gro-
dziska ma być bezproblemowy.

W pierwszym etapie inwesty-
cji chodzi o połączenie ulic Cheł-
mońskiego, Dalekiej i Montwiłła. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 

z planem budowa wystartuje 
w 2015 roku. – Prowadzimy roz-
mowy z właścicielami nierucho-
mości na temat wykupu, część 
jest już nasza, z częścią ludzi mu-
simy jeszcze ponegocjować. To 
złożone i czasochłonne sprawy, 
ale są naprawdę duże szanse na 
wykonanie projektu małej ob-
wodnicy – mówi Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. – Wówczas mogliby-
śmy w 2015 roku przystąpić do 
pierwszego etapu budowy i za-
kończyć go w 2016 r. Już tylko 
ta część znacznie usprawniłaby 
ruch w centrum miasta – dodaje.
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W ramach „odkorkowywa-
nia” miasta grodziscy włoda-
rze podjęli również rozmowy 
z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Mazowieckich na temat prze-
dłużenia ul. Kierlańczyków 
do ul. Okulickiego, czyli drogi 
nr 579. – Rozmawiamy z MZDW 
w tej sprawie, ale jest jeszcze za 
wcześnie, by zdradzać szcze-
góły – mówi Galiński.  (AF)

Obwodnica 
ma stanowić 
alternatywę dla trasy 
wojewódzkiej nr 719

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają wybudować w Parzniewie peron wraz z dojściami

MILANÓWEK
W Milanówku testują latarnie wyko-
rzystujące technologię LED. – Takie 
lampy zostały zamontowane na
ul. Mickiewicza, na okres około trzech 
miesięcy. Jest to test oświetlenia 
ulicznego wykonanego w tej tech-
nologii, który da nam pogląd jakie 
jest naprawdę zużycie energii przy 

zastosowaniu takich opraw – mówi 
Patrycja Jankowska, rzecznik praso-
wy milanowskiego magistratu. Nie-
wykluczone, że w przyszłości latarnie 
z wykorzystujace technologię LED 
będą zainstalowane w Milanówku. 
– Wszystko zależy od środków fi -
nansowych, ale nie ukrywamy, że 

Magistrat testuje 
latarnie z oprawami LED 

bierzemy pod uwagę wymianę tra-
dycyjnych opraw na LED-owe na 
wszystkich ulicach miasta. Na razie 
za wcześnie na deklaracje – zaznacza 
Jankowska. Władze miasta apelują do 
mieszkańców o zgłaszanie ewentual-
nych uwag i spostrzeżeń, co do dzia-
łania testowanego oświetlenia. (DP)
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Już 17 maja do Podkowy zjadą miło-
śnicy sportów ekstremalnych, aby 
wziąć udział lub podziwiać zmagania 
m.in. w skateboardingu czy akroba-
cjach na rowerach BMX. Fun Podko 
jest organizowanym cyklicznie festi-
walem. W tym roku atrakcji nie za-
braknie. Oprócz zawodów pasjonatów 

rowerowych i deskorolkowych ewo-
lucji będzie rywalizacja na hulajno-
gach. Zawody odbędą się na terenie 
skateparku Centrum Kultury i Inicja-
tyw Obywatelskich przy ul. Świerko-
wej 1. Podczas imprezy będzie można 
też wziąć udział m.in. w warsztatach 
graffi ti prowadzonych przez ZOMBI 

ZOO crew, obejrzeć pokaz tańca 
breakdance. Będzie także „Bez-
pieczny rower”, czyli szkolenie dla 
najmłodszych. O oprawę muzyczną 
zadba DJ Anusz. Fun Podko startu-
je w samo południe. Patronami me-
dialnymi imprezy są Gazeta WPR 
oraz portal WPR24.pl. (DP)

Fani sportów ekstremalnych 
zjadą się na Fun Podko

PODKOWA LEŚNA

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Noc Muzeów zbliża się 
wielkimi krokami. 
Już w sobotę (17 maja) 
bezpłatnie wrota 
otworzą niemal wszystkie 
najważniejsze instytucje 
kulturalne w naszym 
regionie.

W Pruszkowie Noc Mu-
zeów rozpocznie się 
o godz. 17.00 w Mu-

zeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8A. 
Do udziału w tegorocznej edycji 
akcji zaproszone zostały grupy re-
konstrukcji historycznej „Miotła” 
oraz „Pionierschule Dresden”. Przy 
muzeum w godz. 17.00–23.00 bę-
dzie można obejrzeć mundury i wy-
posażenie używane przez polskie 
oraz niemieckie jednostki walczące 
podczas Powstania Warszawskie-
go. Chętni zobaczą też fi lmy o obo-
zie Dulag 121 (godz. 19.00–21.00). 

Nie prześpij nocy podczas Nocy Muzeów
O  godz. 21.00 rozpocznie się kon-
cert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu Orkiestry Dętej „Pruszko-
wianka” pod kierunkiem Adama 
Malcherka i zespołu wokalnego 
„Wrzos” działającego przy MOK 
„Kamyk” w Pruszkowie. W godz. 
23.00–0.40 zaplanowano nocny 

nie mamy dobrych wieści. – W tym 
roku niestety nie partycypujemy 
w Nocy Muzeów, ponieważ trwa 
instalacja nowej ekspozycji. Ale 
na pewno w przyszłym roku sobie 
tę nieobecność odbijemy – mówi 
Kamila Brodowska z MSHM.

W sobotę mieszkańcy Prusz-
kowa będą mogli za to zwiedzić 
siedzibę Zespołu Tańca Ludowe-
go „Pruszkowiacy” znajdującą 
się na drugim piętrze budynku 
przy ul. Kraszewskiego 11. Zo-
baczą m.in. wystawę fotografi i 
oraz prezentacje fi lmowe z au-
diencji „Pruszkowiaków” u pa-
pieża Jana Pawła II, a także stroje 
ludowe z różnych regionów Pol-
ski. Będzie też koncert ZTL 
„Pruszkowiacy” (o godz. 19.00).

Podczas Nocy Muzeów otwar-
ta dla zwiedzających będzie tak-
że siedziba Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca Mazow-
sze. W otrębuskim Mateczniku 
Mazowsze oraz Pałacu Karoliń-
skim przy ul. Świerkowej 2 w godz. 
18.00–1.00 zobaczymy nie tylko 

Muzea w naszym regionie przygotowały wiele atrakcji. Będą ekspozycje, koncerty, gry i zabawy
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stałą ekspozycję muzealną (stroje 
ludowe itp.), ale też lalki z różnych 
stron świata, fotografi e Ryszarda 
Barcikowskiego z lat 80-90 XX w. 
ukazujące zespół Mazowsze.

Ale to niejedyna atrakcja Nocy 
Muzów w Otrębusach. – My rów-
nież bierzemy udział w tej impre-
zie. 17 maja w godz. 18.00–22.00 

będzie można bezpłatnie wejść 
i obejrzeć naszą ekspozycję – mó-
wi Joanna Mikiciuk, dyrektor Mu-
zeum Motoryzacji i Techniki.

Gości chce też przyciagnąć 
pobliskie Muzeum Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku (Podkowa Leśna, ul. Gołębia 
1). Od godz. 18.00 do północy 

spacer po terenie dawnego obozu 
Dulag 121 z przewodnikiem Szy-
monem Kucharskim. Muzeum 
przygotuje poczęstunek dla zwie-
dzających – zupę z obozowego kotła 
(dobrze mieć ze sobą miskę i łyżkę).

Natomiast dla chcących zwie-
dzić 17 maja Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego 

Mieszkańcy będą 
mogli zwiedzić 
m.in. siedzibę Zespołu 
Tańca Ludowego 
„Pruszkowiacy”

będzie można nie tylko bezpłat-
nie zwiedzić muzeum, ale także 
obejrzeć wystawę zdjęć z archi-
wum rodzinnego Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów, prezentację 
rysunku Józefa Chełmońskiego. 
W programie również wspólne 
układanie puzzli Babie lato i Bo-
ciany. Noc Muzeów w Stawisku 
zainauguruje prezentacja poezji 
Stanisława Ledóchowskiego.

W Grodzisku muzealna noc roz-
pocznie się już... po południu. Od 
godz. 16.00 w Willi Radogoszcz 
przy ul. Sienkiewicza 31 będzie 
można wziąć udział w warsz-
tatach i pokazach rękodzielni-
czych, a także grach i zabawach 
z czasów Józefa Chełmońskiego. 
O godz. 19.00 rozpocznie się spacer 
historyczny połączony z koncer-
tem uczniów Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Tomasza Bairda 
w Grodzisku. Na 21.00 zaplanowa-
no spektakl „Zegar bije” w wykona-
niu Rodzinnego Teatru Hałasów, 
a imprezę o godz. 22.00 zakończy 
kulinarna i duchowa uczta. 

 W Muzeum Dulag 121 impreza Noc Muzeów rozpocznie 
się o godz. 17.00 
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MILANÓWEK
Magistrat organizuje zbiórkę darów 
na rzecz schroniska dla zwierząt. 
To kolejna edycja „Pełnej miski dla 
schroniska”. Zwierzakom przyda się 
m.in. sucha karma dla psów i mo-
kra dla kotów, miski, garnki, obroże, 
koce i cienkie kołderki (bez pierza). 
Akcja potrwa do końca miesiąca. 

Podarunki przyjmuje Referat Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Zielenią 
Urzędu Miasta Milanówka przy 
ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek, 
tel. (22) 758-30-61 wew. 233. Pomóc 
zwierzakom można też poprzez 
przekazanie pieniędzy na rzecz mi-
lanowskiego schroniska na konto 

„Pełna miska dla schroniska”, 
czyli pomóż zwierzakom

Fundacji im. 120-lecia Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, nr kon-
ta: 82 1020 1068 0000 1802 0000 
1891. ul. Podkowińska 2, 01-472 War-
szawa, nr KRS: 0000150664, NIP: 
5212430707. Milanowskie schroni-
sko na Polesiu przy ul. Brwinowskiej 
48 działa już ponad 30 lat. (DP)

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

LAVORO zatrudni osoby do pracy w Błoniu,  
na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI  
oraz KOORDYNATOR

Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Gwarantujemy umowę o pracę.

Telefon 791-120-788  
lub na mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl

REKLAMA

Piątek, 16 Maja 2014

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Prokuratura bada 
czy dwóch 
funkcjonariuszy KPP 
w Pruszkowie przekroczyło 
uprawnienia i złamało 
prawo. Sprawa dotyczy 
jednego z mieszkańców, 
który po blisko 
dwuletniej batalii został 
uniewinniony z zarzutów 
grożenia i znieważania 
policjantów.

D laczego o tym mówię? By 
przestrzec przed podob-
nymi sytuacjami innych 

ludzi – twierdzi postawny męż-
czyzna. Prosi o zmianę imienia, 
chociaż zdaje sobie sprawę, że na 
komendzie w Pruszkowie wszy-
scy będą wiedzieli o kogo chodzi.

O jedno słowo za dużo
Według Rafała F. historia roz-
poczęła się od jednego słowa. 
– W trakcie spotkania ze zna-
jomymi niezbyt pochlebnie 
wypowiedziałem się na temat 
dzielnicowego. To dotarło do 
niego. Zgadzam się, że nie powi-
nienem tego mówić, więc prze-
prosiłem go później, ale to nie 
pomogło – twierdzi F. i jest zda-
nia, że funkcjonariusz postano-
wił wziąć odwet.

Sprawa zaczęła się od jednego słowa...
– Notorycznie zatrzymy-

wał mnie do kontroli. Pod byle 
pretekstem kontrole potrafiły 
trwać po kilkadziesiąt minut, 
przeszukiwano mój samochód, 
sprawdzano co się da. W re-
zultacie straciłem prawo jazdy. 
Nawet kiedy jeździłem do pra-
cy jako pasażer policja również 
zatrzymywała auto angażując 
do tego radiowozy oznakowa-
ne i nieoznakowane. Za wszel-
ką cenę chcieli mnie złapać „za 
kółkiem”– mówi mężczyzna. 

Skarga = grożenie
Postanowił  zgłosić się na 
Komendę Powiatową Policji
w Pruszkowie i złożyć skargę 
na działania policjanta jego 
przełożonemu. Rozmowę na-
grał na telefon komórkowy.

Kilka dni po wizycie na ko-
mendzie, mężczyzna otrzymał… 
wezwanie z prokuratury. – Poli-
cjanci uznali, że nie składałem 
skargi na ich działania, a grozi-
łem im. Dodatkowo policjant 
poczuł się znieważony przeze 
mnie podczas jednej z kontroli. 
Skierowali więc sprawę do sądu 
– mówi Rafał F. Sprawę przegrał. 
Musiał zapłacić grzywnę, ale to 
nie wszystko. – Ponadto policjant 
zastrzegł sobie, że jeśli uznany 
zostanę za winnego, to mam mu 
wypłacić 20 tys. zł zadośćuczy-
nienia. Postanowiłem odwołać 
się od tego wyroku – dodaje.

Odwoławcza batalia
Odwołaniem zajmowały się pro-
kuratury w Grodzisku Mazowiec-
kim i Piasecznie. Obie umarzały 
postępowanie. – Uznano, że nie 
byłem pokrzywdzonym – mówi 
Rafał F., który nie dawał za wy-
graną i składał zażalenia. Pomo-
cy postanowił szukać również 
w warszawskiej Prokuraturze 
Okręgowej oraz u Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

– Najdziwniejsze jest to, że 
nagranie z przebiegu rozmo-
wy w komendzie nie stanowiło 
dla nikogo dowodu. Dlaczego? 
Tłumaczono mi, że słabo sły-
chać, dźwięk jest przerywany – 
twierdzi mężczyzna. Ostatecznie 

Mieszkaniec Pruszkowa walczył o uniewinnienie, teraz chce, żeby zostało wyjaśnione postępowanie policjantów 
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jednak sprawą zajął się Sąd Rejo-
nowy w Pruszkowie, który m.in. 
po odsłuchaniu nagrania posta-
nowił Rafała F. uniewinnić. To 
uniewinnienie oznaczało, że 
oskarżający go policjanci skła-
dali zeznania, które mogły być 
niezgodne z rzeczywistością. Wo-
bec tego złożył w pruszkowskiej 
prokuraturze wniosek o wszczę-
cie dochodzenia w sprawie prze-
kroczenia uprawnień i składania 
fałszywych zeznań przez tych po-
licjantów. Sprawa została przeka-
zana do Prokuratury Warszawa 
– Żoliborz. Natomiast na biurko 
komendanta powiatowego Ra-
fał F. złożył wniosek o dyscypli-
narne ukaranie funkcjonariuszy. 

– Policjanci działając wspólnie 
i w porozumieniu z góry usta-
lili swój cel, jakim było wpro-
wadzenie w błąd Prokuratury 
i Sądu. To niedopuszczalne, aby 
prefabrykowano w ten sposób 
zeznania – napisał Rafał F.

Kontrola w KPP? Nie 
potwierdziła zarzutów
W komendzie powiatowej prze-
prowadzono już dwie kontrole 
w tej sprawie. Jedna na wnio-
sek komendanta powiatowego, 
druga komendanta stołecznego. 
W obu przypadkach nie znalezio-
no błędów w działaniach funk-
cjonariuszy. Wobec policjantów 
nie wyciągnięto też żadnych 

konsekwencji służbowych. 
– Dlatego, że w żaden sposób 
nie zostały potwierdzone zarzu-
ty jakie padały – mówi nadkom. 
Hubert Kowalczewski, komen-
dant policji w Pruszkowie. 

Ponadto policja stoi na stano-
wisku, że sąd, który uniewinnił 
mężczyznę powinien z urzędu 
poinformować organa ścigania 
o ewentualnych nieprawidłowo-
ściach funkcjonariuszy. A tego nie 
zrobił. Poza tym policja w Prusz-
kowie czeka na decyzję prokura-
tury, którą Rafał F. zawiadomił. 
Jeśli okaże się, że śledczy skie-
rują sprawę do sądu wówczas 
policjantom grozi zawieszenie, 
a w przypadku wyroku skazują-
cego nawet wydalenie ze służ-
by. Komendant Kowalczewski 
do całej sprawy podchodzi z dy-
stansem. – Nie może się nikt czuć 
nękany przez policję z powodu te-
go, że jest kontrolowany. To jest 
nasze ustawowe działanie – pod-
kreśla nadkom. Kowalczewski. 

– Należy się cieszyć, że każdy 
obywatel ma możliwość odwołać 
się od decyzji organu i przedsta-
wiać swoje racje. Proszę jednak 
pamiętać, że wszelkie oceny są-
dowe w Polsce mają jednak cha-
rakter indywidualny. Wychodząc 
z tego założenia, należałoby rów-
nież skierować zawiadomie-
nie na sąd pierwszej instancji, 
który jednak skazał tego pana 
– puentuje komendant. 



7GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

BRWINÓW
W naszym regionie często są prowa-
dzone bezpłatne badania mammo-
grafi czne dla kobiet w wieku od 50 
do 69 lat. W najbliższym czasie od-
będą się one w Brwinowie. 19 ma-
ja mammobus stanie koło Urzędu 
Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 
12. Aby skorzystać z badań należy 

się wcześniej zarejestrować pod nu-
merem telefonu 586 662 444. Call 
Center czynne jest siedem dni w ty-
godniu. Informacje o badaniach 
dostępne są też na stronie interne-
towej  www.mammo.pl. Bezpłatne 
badania mammografi czne fi nan-
suje Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Mammobus stanie 19 maja 
w pobliżu urzędu gminy

a organizowane są w ramach Na-
rodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych oraz Po-
pulacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi. Badanie 
trwa kilka minut i polega na zrobie-
niu czterech zdjęć rentgenowskich 
– dwóch projekcji każdej piersi. (AF)
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OGŁOSZENIE

Szanowni 
Państwo,
na forum Parlamentu Euro-
pejskiego chciałabym głosić 
wolnościowe i konserwatywne 
idee prawicy. Bedę zawsze wy-
stępowała przeciwko ogran-
czaniu suwerenności Polski 
i przekazywaniu coraz więk-
szych uprawnień władzom 
w Brukseli. Popieram wolność 
podróżowania w obrębie całej 
Europy. Uważam, że każdy po-
winien mieć prawo pracować 
wszędzie tam gdzie znajdzie 
sie ktoś kto chce go zatrud-
nić, ale do tego nie jest wca-
le potrzebna Unia Eurpejska 
z jej rozbudowaną, kosztow-
ną biurokracją, wystarczyłyby 
porozumienia międzynaro-
dowe jak układ z Schengen. 
Unia Europejska zmienia się 
na naszych oczach z organi-
zacji tworzącej obszar wolno-
ści gospodarczaj w państwo 
z coraz większą ilością szko-
dliwych regulacji i przepisów.

Z poważaniem
Joanna Biegała,

mgr informatyki, w latach 2012-2013 Sekretarz Generalny 
Nowej Prawicy Janusza Korwin - Mikke

2007-2011 vice przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady 
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

od 2006r radna Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

REGION
W połowie czerwca mają 
zakończyć się roboty na 
moście średnicowym 
na warszawskim węźle 
kolejowym.

Kolejny etap remontu mostu, 
z którego korzystają też pocią-
gi na linii skierniewickiej roz-
począł się na początku marca. 
Pod koniec kwietnia zakoń-
czyły się prace na pierwszym 
z torów dalekobieżnych i roz-
poczęły na drugim. Koleja-
rze zapewniają, że robotnicy 
działają sprawnie i zakończą 
się zgodnie z planem – do poło-
wy czerwca. Trwa proces mon-
towania nowych podkładów. 
Wykonawca kończy również 
demontowanie blach mocu-
jących stare mostownice oraz 
przytwierdzeń utrzymujących 
je w stabilnym położeniu. Pra-
ce prowadzone są pod nadzo-
rem geodezyjnym.

Po remoncie prędkość 
na moście wzrośnie z 40 do 
60 km/h i umożliwi utrzyma-
nie częstotliwości kursowa-
nia pociągów.   (DP)

Prace idą 
sprawnie

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Warszawska Kolej 
Dojazdowa sprawdza 
natężenie ruchu na 
przejazdach. Kontrole 
nie ominęły też 
łącznicy kolejowej 
pomiędzy stacjami 
PKP Pruszków 
i WKD Komorów.

Urząd Transportu Kole-
jowego po kontrolach 
przeprowadzonych na 

przejazdach przez tory War-
szawskiej Kolei Dojazdowej 
stwierdził wiele nieprawidło-
wości. Dotyczyły głównie braku 
wyznaczonych kategorii prze-
praw, a co za tym idzie –  braku 
odpowiednich zabezpieczeń. 
W ostatnich tygodniach WKD 
przeprowadziła pomiary natę-
żenia ruchu pociągów i samo-
chodów na poszczególnych 

Łącznica zostanie bez szlabanów
przejazdach i na ich podsta-
wie wyznaczyła poszczegól-
ne kategorie. Wiadomo już, 
że na kilkunastu przeprawach 
pojawią się rogatki. WKD obec-
nie przygotowuje dokumenta-
cję projektową, a sam montaż 
przewidziany jest na 2015 rok.

PKP Pruszków i WKD Komo-
rów, a ta krzyżuje się z kilkoma 
ruchliwymi trasami w Pruszko-
wie, m.in. drogą wojewódzką 
nr 719, czyli al. Wojska Polskie-
go. Czy to oznacza, że i na uli-
cach Pruszkowa pojawią się ro-
gatki? Nie. 

– Według zgromadzonych 
danych dla wszystkich obiek-
tów powinna zostać ustalona 
kategoria D, przewidująca za-
bezpieczenie przejazdu w po-
staci oznakowania pionowego 
„B-20” STOP – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. Podkreśla, że na przejazdach 
w ciągu ulic Sienkiewicza, Plan-
towej czy al. Wojska Polskiego 
rogatek nie będzie. – Wspomnia-
ne przejazdy użytku publiczne-
go będą bez rogatek i półrogatek 
oraz bez samoczynnej sygnaliza-
cji świetlnej – dodaje Kulesza. 

Pojawia się jednak pytanie: czy 
nie lepiej byłoby uznać linię ko-
lejową nr 512 za tor techniczny, 

Rzecznik WKD twierdzi, że przejazdach kolejowych w Pruszkowie nie będzie rogatek

 Przejazd przy al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej
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skoro pociągi na co dzień tędy 
nie jeżdżą? – Faktycznie nie 
jest to regularna linia, na któ-
rej odbywają się przewozy pa-
sażerskie. Pociągi przejeżdżają 
tędy sporadycznie – odpowia-
da Krzysztof Kulesza. – Nie ma 

możliwości obejścia przepisów 
dotyczących przejazdów na li-
nii kolejowej nr 512. Te muszą 
być odpowiednio oznakowane. 
Nie ma też możliwości na zmia-
nę charakteru i klasyfi kacji tej li-
nii – zaznacza. 

Rzecznik WKD twierdzi, że przejazdach kolejowych w Pruszkowie nie będzie rogatek

Warto jednak pamiętać, że 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
odpowiada też za łącznicę prze-
biegającą pomiędzy stacjami 

wtedy na 
przejazdach przez 
tory WKD pojawią 
się szlabany 

2015 r.

Piątek, 16 Maja 2014
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dz iec iom
Dzień Dziecka w Mateczniku

30 maja 2014, 9:00 – 14:30

W ten pełen uśmiechów Dziecięcy Dzień  
zapraszamy na:
• Spektakl ,,Domisie”
• Spektakl „Tytus, Romek i A’Tomek”  
czyli Jak zostać Artystą

Zabawy, warsztaty i spotkania:
• w świecie wyobraźni
• w świecie sztuki

Czy Jaś, Zuzia, Maja, Kuba i Ty:
•zbudują kontrabas, flet, gwizdek?
•spotkają bajkowego ,,Koziołka Matołka”?
•zostaną aktorem w teatrze cieni?
•zatańczą i zaśpiewają razem z ,,Mazowszem”?
•zostaną projektantem mody?

MAZOWSZE

Towarzystwo Arteterapii 
i Animacji Kultury

REKLAMA

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkanie 
przy ulicy Żwirki 
i Wigury w Grodzisku 
spłonęło niemal 
doszczętnie. 
A jaka jest sytuacja 
pogorzelców? 
 
– Nie zgłosili się do nas z proś-
bą o zapewnienie lokalu za-
stępczego – mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Pożar przy Żwirki i Wi-
gury wybuchł 3 maja. Ogień 
szybko się rozprzestrzeniał, 
ale strażakom udało się opa-
nować sytuację. Podczas ak-
cji zarządzono ewakuację 
nie tylko osoby przebywają-
cej w płonącym mieszkaniu, 
ale też lokatorów z sąsied-
nich lokali.

Właściciele mieszkania, 
które spłonęło, nie zwrócili 
się do gminy o lokal zastępczy. 
– Mamy obowiązek zapew-
nienia mieszkania pogorzel-
com, ale nikt się do nas w tej 
kwestii nie zwrócił. Wszyst-
ko więc wskazuje na to, że 
ludzie ci zatrzymali się u ro-
dziny lub znajomych do czasu 
remontu spalonego mieszka-
nia. W każdej chwili jesteśmy 
jednak, gotowi, aby udzielić 
im wsparcia lokalowego i spo-
łecznego – mówi Grzegorz 
Benedykciński.  (AF)

Pogorzelcy 
znaleźli 
schronienie?

Przybędzie 
kamer
GRODZISK MAZOWIECKI
1,19 mln zł ma kosztować 
rozbudowa systemu 
miejskiego monitoringu 
w Grodzisku.

Inwestycja obejmuje nie tylko 
instalację 22 kamer rozsianych 
po mieście, ale też rozprowa-
dzenie systemu okablowania 
światłowodowego, budowę 
centrów (w siedzibie straży 
miejskiej i w komendzie poli-
cji) monitoringu wizyjnego po-
wiązanych z nowymi kamerami.

Przetarg został już rozstrzy-
gnięty. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyło Warszawskie Przedsię-
biorstwo Robót Telekomuni-
kacyjnych – 1,19 mln zł. Gdzie 
kamery zostaną zamontowane? 
– Prawie w całym miecie, m.in. 
na Osiedlu Kopernika, deptaku, 
w rejonie basenu – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Nowe kamery na grodzi-
skich ulicach mają pojawić się 
do końca września. To jednak 
nie koniec. – Jeszcze w tym 
roku postaramy się rozpocząć 
postępowanie przetargowe na 
budowę monitoringu w Łąkach. 
Teraz nie mogliśmy tego zro-
bić, ponieważ na razie jest re-
mont torów na PKP, który nam 
uniemożliwia pewne działania. 
Gdy się skończy weźmiemy 
się za monitoring po północ-
nej stronie miasta – twier-
dzi Benedykciński.   (DP)

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Drogowcy wystartowali 
z długo oczekiwaną 
przebudową 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie. Na razie 
prowadzą roboty 
ziemne na poboczach 
drogi. Trasa jest 
przejezdna, ale kierowcy 
muszą się liczyć 
z utrudnieniami.

P szczelińska znajduje się 
w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 720. Mieszkańcy 

Brwinowa od lat czekający na 
kompleksową naprawę dziu-
rawej jak sito trasy, wczesną 
wiosną tego roku odetchnę-
li z ulgą. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie ogłosił bowiem przetarg na 
kompleksową przebudowę naj-
bardziej zniszczonego odcinka
o długości 1,1 km.

Inwestycja zaplanowana na 
2014 r. obejmuje gruntowną 
przebudowę od ronda do ul. Pe-
dagogicznej wraz ze skrzyżo-
waniem. Wymieniona zostanie 
nawierzchnia jezdni, zmoderni-
zowane odwodnienie, powstaną 
miejsca przystankowe. W planach 
jest też naprawa chodnika oraz 
budowa nowego ciągu pieszego 

Wreszcie ruszyli z Pszczelińską

po drugiej stronie ulicy, a także 
przebudowa skrzyżowań z droga-
mi niższej kategorii dochodzący-
mi do Pszczelińskiej.

Remont będzie przebiegał 
etapami. Pierwsza część prac 

drogowcy z fi rmy EFEKT roz-
poczęli roboty. Na razie polega-
ją one na przygotowaniu gruntu 
pod budowę chodników po obu 
stronach drogi. – Zgodnie z usta-
leniami poczynionymi z MZDW 
jak również z wykonawcą, prace na 
odcinku od ronda do ul Granicznej 
mają potrwać najpóźniej do końca 
czerwca. Najpierw drogowcy bę-
dą budować chodniki, gdy przy-
stąpią do tych prac wprowadzą 
zwężenia jezdni i wówczas należy 
spodziewać się utrudnień. Drogę 
trzeba będzie natomiast zamknąć 
na czas kładzenia nawierzchni 
jezdni, ale to już w drugiej poło-
wie czerwca – mówi Arkadiusz 
Kosiński burmistrz Brwinowa. 

Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę od ronda do ulicy Pedagogicznej
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W dalszej kolejności (drugi 
etap) wykonawca zabierze się za 
przebudowę samego skrzyżowa-
nia Pszczelińskiej z Graniczną. 
Trzeci etap to gruntowny re-
mont odcinka od ul. Granicz-
nej do Mazowieckiej. Na koniec 
wykonawca przebuduje Pszcze-
lińską na fragmencie od Ma-
zowieckiej do Pedagogicznej. 
I wtedy pojawią się problemy 
– wyłączenie tego fragmen-
tu Pszczelińskiej pozbawi je-
dynej możliwości dojazdu do 
posesji mieszkańców ulic Ma-
zowieckiej, Zielonej i Owsianej. 
Dlatego też wykonawca ma tam 
prowadzić roboty tylko od godz. 
8.00 do 17.00. 

Wymieniona zostanie 
nawierzchnia jezdni, 
zmodernizowane 
odwodnienie

na Pszczelińskiej obejmie od-
cinek od ronda do ul. Granicz-
nej. I właśnie na tym fragmencie 

 Ulica Pszczelińska znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
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24 maja miasto opanują sympatycy 
biegania. Listy startowe drugiej edy-
cji „Podkowiańskiej Dychy” pękają 
w szwach. W imprezie udział weźmie 
ok. 950 biegaczek i biegaczy. – Pakie-
ty startowe rozeszły się jak świeże 
bułeczki. Na starcie głównego bie-
gu na 10 kilometrów stanie aż 650 

uczestników, będą też dwie setki 
dzieciaków, które wystartują na 400 
i 800 m. Nieco starsze będą mogły 
też wziąć udział w biegu bez barier 
na 2,5 km, do tej konkurencji zgłosi-
ło się kolejnych 100 osób – wylicza 
Artur Tusiński, prezes Podkowiań-
skiego Towarzystwa Biegowego, 

organizatora imprezy. Biegi będą 
centralnym punktem programu wy-
darzenia, ale atrakcji czeka wię-
cej. Impreza odbędzie się w godz. 
9.00–15.00 w podkowiańskim Par-
ku Miejskim. Patronami medialnymi 
„Podkowiańskiej Dychy” są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (AF)

Ogromne zainteresowanie
„Podkowiańską Dychą”

PODKOWA LEŚNA
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Judo łączy…
P owiatowe Mistrzostwa Judo, 

swoim patronatem po raz ko-
lejny, objął Starosta Powiatu 

Grodziskiego, Marek Wieżbicki, który 
dokonał również uroczystego otwarcia 
zawodów. Życzył wszystkim zawod-
niczkom i zawodnikom jak najlepszych 
wyników, oraz oczywiście najwyższe-
go stopnia na podium. 

Młodzi judocy, jak zwykle nie zawie-
dli frekwencją i licznie przybyli, aby 
stawić czoło swoim przeciwnikom. 
Na matach stanęło 360 zawodników 
z 32 klubów. Na mistrzostwach gości-
li również silną ekipą zawodnicy z Li-
twy, którzy pomimo barier językowych 
znaleźli kolegów wśród grodziskich 

Piranii. Jak widać, judo również zbli-
ża i pozwala otworzyć się na innych.

W tej prestiżowej imprezie mogliśmy 
brać udział dzięki Starostwu Powiatu 
Grodziskiego oraz UKS Piranie, przy 
współpracy OSIR w Grodzisku Ma-
zowieckim.

Swoją obecnością zawody zaszczycił 
Pan Edward Skorek - siatkarz, ataku-
jący, mistrz świata i mistrz olimpijski. 
Członek siatkarskiej Galerii Sław "Vol-
leyball Hall of Fame". Pan Edward 
Skorek oraz Pan Starosta Marek Wież-
bicki dokonywali dekoracji zawodni-
ków stających na podium, co było nie 
lada przeżyciem dla młodych adep-
tów judo.

Młode Piranie kolejny raz nie za-
wiodły oczekiwań własnych, rodziców, 
jak również trenera Marka Kowalskie-
go i wielokrotnie stawały na stopniach 
podium. Złote medale otrzymali: We-
ronika Mzyk, Jan Abramowicz, Dawid 
Piekarz, srebrne medale wywalczy-
li Zuzanna Korzębska, Ania Sieńko, 
Urszula Starowicz, Mikołaj Witkow-
ski, Daniel Kądziela, a brązowe meda-
le powędrowały do Kornelii Drabarek, 
Alicji Marczyńskiej, Igora Zielińskie-
go i Patryka Szczygielskiego.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.piranie.pl 

Anna Gutowska-Kądziela

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Pewien stres był, ale Grabka z absolutorium
MICHAŁOWICE
– Bardzo się cieszę, że po 
raz kolejny obdarzono 
mnie zaufaniem – mówi 
Krzysztof Grabka, wójt 
Michałowic. Gminni radni 
udzielili mu absolutorium 
za 2013 rok.
 
Głosowanie odbyło się na sesji 
rady 8 maja. Radni byli niemal 
jednomyślni. Wszyscy – oprócz 
jednego głosu wstrzymującego 

się – zdecydowali, że należy 
dać wójtowi zielone światło do 
dalszego działania.

A jak wynik głosowania przy-
jął sam zainteresowany? – Pe-
wien stres oczywiście był, ale 
to już nie pierwsze głosowanie 
nad absolutorium, jakie przeży-
wam, więc podszedłem do niego 
ze spokojem. Staramy się wyko-
nywać dla gminy jak najlepszą 
pracę, a tu zawsze będzie coś do 
zrobienia. Cieszę się, że ja i moi 

współpracownicy będziemy mogli 
kontynuować rozpoczęte zadania 
– mówi wójt Grabka. – W budże-
cie udało się zaoszczędzić pie-
niądze. Teraz będziemy chcieli 
zastanowić się, na jakie inwesty-
cje je spożytkować. Tak naprawdę 
każda miejscowość w gminie ma 
potrzeby, a naszym zadaniem jest 
je odpowiednio ocenić i w miarę 
możliwości zaspokoić. Uzyska-
nie absolutorium daje dodatko-
wą energię do działania, więc tej 

na pewno nie zabraknie – dodaje. 
Wójta zapytaliśmy także o dość 
wczesny termin, w jakim odby-
ła się sesja absolutoryjna. Więk-
szość lokalnych samorządów 
planuje ją dopiero na czerwiec. 
– Sesja absolutoryjna o półtora 
miesiąca wcześniej, to dodatko-
wy doping dla wójta, aby sprężył 
się w działaniu – odpowiedział 
z uśmiechem. Krzysztof Grab-
ka zasiada na fotelu wójta Mi-
chałowic od 2009 r.   (AF)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Zgodnie z zapowiedzią, 
władze miasta 
upubliczniły rejestr 
umów zawieranych 
z przedsiębiorcami, 
instytucjami 
i osobami fi zycznymi. 
W pierwszym 
tygodniu do dokumentu 
zajrzało 41 osób.

N ie mamy nic do ukry-
cia – zapewniała przed 
kilkoma tygodniami 

Patrycja Jankowska, rzecznik 
urzędu w Milanówku i obiecy-
wała, że magistrat upubliczni 
rejestr umów. Rejestr, który stał 
się punktem zapalnym w konlik-
cie pomiędzy częścią mieszkań-
ców a włodarzami Milanówka. 
Grupa niezadowolonych zarzu-
cała miastu brak transparent-
ności działań i podkreślała, że 
każdy mieszkaniec powinien 
mieć swobodny dostęp do in-
formacji mówiącej o tym, gdzie 

Serwery urzędu nie padły

i ile wydano publicznych pienię-
dzy. Z kolei miasto stało na sta-
nowisku, iż nie ma obowiązku 

zainteresowany mógł z niego 
skorzystać pod warunkiem, że 
złożył stosowny wniosek, zgod-
nie z zasadami dostępu do in-
formacji publicznej. 

Tak czy owak, władze Mi-
lanówka zdecydowały się jed-
nak upublicznić rejestr, który od 
5 maja znajduje się na stronie 
internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej (BIP). – I poza 
jednym emailem nie mieliśmy 
żadnych informacji zwrotnych 
w tej sprawie – informuje Pa-
trycja Jankowska. Przyzna-
je, że zamieszczenie rejestru 
nie spowodowało lawinowego 

wzrostu osób odwiedzających 
stronę BIP i serwery milanow-
skiego urzędu pracują bez ob-
ciążeń. – W pierwszym tygodniu 
rejestr umów zobaczyło 41 osób 
– mówi rzecznik.

Co konkretnie mieszkańcy 
mogą zobaczyć w dokumen-
cie? Na sześciu stronach znaj-
dują się wszystkie umowy, jakie 
od stycznia tego roku do po-
czątku kwietnia zawarł urząd 
w Milanówku z przedsiębior-
cami, instytucjami i osobami 
fi zycznymi. Łącznie ujętych zo-
stało 126 pozycji. Mieszkańcy 
mogą więc dowiedzieć się, ile 
pieniędzy wydano na cukierki 
z herbem miasta, jaki jest koszt 
zakupu znaków drogowych, czy 
ile kosztuje dzierżawa pojemni-
ków do śmieci. 

 – Nie sądzę, aby informacje 
były zbyt szczątkowe. Miesz-
kańcy powoływali się na Kęty 
i jak mnie wzrok nie myli, ma-
my identyczne rejestry umów. 
Nie planujemy w najbliższym 
czasie zmiany formy przedsta-
wiania danych – twierdzi Patry-
cja Jankowska. 

Władze Milanówka upubliczniły rejestr umów zawieranych m.in. z przedsiębiorcami
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 Magistrat upublicznił rejestr umów na początku maja

Władze Milanówka upubliczniły rejestr umów zawieranych m.in. z przedsiębiorcami

upubliczniać rejestru, tym bar-
dziej, że jego prowadzenie nie 
było tajne. Mało tego, każdy 

Zamieszczenie rejestru 
nie spowodowało 
lawinowego wzrostu 
osób odwiedzających 
stronę BIP

Piątek, 16 Maja 2014
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PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci zatrzyma-
li podejrzanego o nożowy atak przed 
sklepem przy ul. Helenowskiej. Awan-
tura miała miejsce 8 marca. W skle-
pie między dwoma mężczyznami 
doszło do ostrej wymiany zdań. Po-
tem sprawa przeniosła się na ze-
wnątrz, jeden z mężczyzn zaatakował 

drugiego nożem, ugodził go w rękę 
i uciekł. Policja poszukiwała agre-
sora, udało się pod koniec kwietnia. 
– Podejrzany o atak nożem na He-
lenowskiej został przez policjantów 
zatrzymany. Usłyszał zarzut uszko-
dzenia ciała powyżej siedmiu dni, 
do którego się jednak nie przyznał. 

Podejrzany o nożowy atak 
zatrzymany przez policjantów

Dokumenty w sprawie przekazaliśmy 
do prokuratury – mówi kom.
Dorota Nowak, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Podejrzany przebywa na wolności, 
funkcjonariusze twierdzą też, że nie 
ma konieczności obejmowania go 
dozorem policyjnym. (AF)

WPR24.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Chuligani uszkodzili wóz strażacki
BRWINÓW
Policja wytypowała 
kilku podejrzanych 
o uszkodzenie 
wozu brwinowskiej 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej,
który wyruszał 
na akcję gaśniczą.

Ta bulwersująca sprawa mia-
ła miejsce w sobotę (10 maja) 
wieczorem. W wyjeżdżający 
z siedziby OSP wóz strażac-
ki ktoś rzucił ciężkim przed-
miotem (prawdopodobnie 
koszem na śmieci) i uszkodził 
przednią szybę pojazdu. Jadą-
cy do pożaru musieli zawró-
cić, konieczne było wysłanie
innej ekipy.

Strażacy zgłosili sprawę na 
policję. Jest szansa, że chuli-
gani niebawem wpadną w rę-
ce funkcjonariuszy. – Mamy 
już dane podejrzanych, którzy 
mogli uszkodzić wóz strażacki. 
Jeszcze ich nie zatrzymaliśmy. 
Jeżeli jednak nasze informacje 
się potwierdzą, odpowiedzą oni 
za uszkodzenie mienia – powie-
działa kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy pruszkow-
skiej policji.

Chuligański wybryk spowo-
dował, że przez jakiś czas brwi-
nowska straż będzie musiała 
sobie radzić bez jednego wozu 
bojowego. – Samochód wciąż 
nie został naprawiony. Do cza-
su wymiany uszkodzonej szy-
by, OSP Brwinów będzie co 

prawda osłabiona, ale na tere-
nie powiatu pruszkowskiego są 
jeszcze inne jednostki, z których 
bez problemu możemy pode-
słać dodatkowe siły. Odległo-
ści między miejscowościami 
nie są aż tak duże, więc nie ma 
potrzeby przysyłania wozu za-
stępczego do brwinowskiej straż-
nicy – mówi kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

W OSP Brwinów „na cho-
dzie” pozostały jeszcze trzy 
wozy pożarnicze. Oprócz samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego 
brwinowscy strażacy mają do 
dyspozycji lekki samochód ra-
townictwa technicznego oraz 
strażacki mikrobus.  (DP)

Plenerowa „Uczta króla Kazimierza”  
PRUSZKÓW
Warsztaty „Uczta Króla 
Kazimierza” będą dla 
dzieci zainteresowanych 
historią... ucztą. MSHM 
proponuje kolejne, 
atrakcyjne zajęcia.

To już siódme wakacyjne histo-
ryczno-artystyczne półkolonie 
organizowane przez Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w Pruszkowie. Tym 
razem młodzi uczestnicy warsz-
tatów poznają czasy panowania 
króla Kazimierza Wielkiego, 

a motywem przewodnim bę-
dzie uczta u Mikołaja Wierzyn-
ka młodszego, która odbyła się 
we wrześniu 1364 r. w Krakowie, 
podczas zjazdu monarchów Eu-
ropy Środkowej. Według kroni-
karzy uczta miała prezentować 
potęgę polskiego króla. 

– Zajęcia heraldyczne, ilu-
minacji, projektowania witraży 
czy też średniowiecznego mia-
sta, opracowanie scenek teatral-
nych przy inscenizacji uczty 
u Wierzynka będą też sprzyjać
twórczemu myśleniu, a tym sa-
mym szukaniu umiejętności 

wyrażania oryginalnych pomy-
słów. Program uzupełni szereg 
gier terenowych – mówi Kamila 
Brodowska z Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego.

Warsztaty historyczno-arty-
styczne będą się odbywać w ple-
nerze. Uczestnicy zostaną pod-
zieleni na grupy wiekowe (7–8,
9–10, 11–12 lat). Zajęcia od-
będą się w dniach 30 czerwca
–4 lipca, a zapisy ruszają 19 maja.
Szczegóły na  www.mshm.pl. 

Patronem medialnym warsz-
tatów są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl  (DP)

PRUSZKÓW
Magistrat ogłosił 
przetarg na przebudowę 
ul. Mickiewicza.

O kłopotach z przeprowadzenia 
remontu tej ulicy już pisaliśmy. 
Teraz sprawa wydaje się roz-
wiązana. Urzędnicy czekali na 
ponowne wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogo-
wej. Gdy to się stało pojawiło się 
zielone światło do ogłoszenia 
przetargu. – Decyzja ma rygor 
natychmiastowej wykonalno-
ści, więc nawet jeśli pojawią się 
protesty, to nie zablokują  in-
westycji. Dokumentacja jest 
kompletna, a to co było po-
wodem uchylenia poprzednie-
go ZRID-u zostało przez nas 
przygotowane zgodnie z wy-
tycznymi wojewody – mówi 
Elżbieta Korach, naczelnik 
wydziału inwestycji remon-
tów i infrastruktury technicz-
nej pruszkowskiego magistratu. 
Docelowo ul. Mickiewicza bę-
dzie miała 5 m szerokości, a po 
obu jej stronach ułożone zosta-
ną chodniki. Powstanie też m.in. 
kanalizacja deszczowa.  (AS)

Światło dla
ul. Mickiewicza

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Nikt w Piastowie nie ma 
problemów z podaniem 
nazw ulic, które wymagają 
natychmiastowego 
remontu bądź 
modernizacji. Kłopot 
w tym, że niewielu wie, 
skąd wziąć pieniądze 
na te inwestycje.

N ie od dziś wiadomo, że 
piętą achillesową mia-
sta jest stan infrastruk-

tury drogowej. Złośliwi twierdzą 
nawet, że w Piastowie każda 
z ulic wymaga naprawy. – I nie 
do końca jest to prawda – uwa-
ża Krzysztof Smolaga, wice-
burmistrz. – W ostatnim czasie 
wyremontowaliśmy chociażby 
ul. Al. Krakowską, ul. Ujejskie-
go, Prusa, Błońską, Północną czy 
Curie-Skłodowskiej. Nie można 
więc mówić, że nic w tym tema-
cie nie robimy. Ulice te zrobione 

Stan dróg? Faktycznie dramat…
są w najwyższym standardzie 
i nie ulegną tak szybko degra-
dacji – dodaje . Chociaż o stanie 
dróg w mieście wyraża się iden-
tycznie, jak większość miesz-
kańców. – Faktycznie. Dramat, 

która zrobiona z płyt jest w fa-
talnym wręcz stanie. Pierwsze 
dwie również pozostawiają wie-
le do życzenia. – Kłopot jednak 
w tym, że dopóki nie wybuduje-
my odwodnienia, nie możemy nic 
z tymi ulicami zrobić – przy-
znaje wiceburmistrz Smolaga. 
„Zablokowany” jest również re-
mont  ul. Brandta, gdzie przygo-
towany jest projekt wodociągu, 
który czeka na realizację w naj-
bliższym czasie. W kolejce do 
remontu oczekują ponadto uli-
ce Wyspiańskiego, Sochaczew-
ska, Radosna i Mochnackiego. 
Jest natomiast nadzieja, że nie-
bawem ekipy remontowe poja-
wią się na  ul. Popiełuszki oraz 
na ul. Słowackiego, gdzie przy-
gotowywana jest dokumentacja, 
a środki na realizację zostały za-
bezpieczone w budżecie.   

Póki co, w przyszłym tygodniu 
rozpocznie się remont ul. Sowiń-
skiego. Drogowcy pojawią się na 
fragmencie pomiędzy ul. Sułkow-
skiego a Ogińskiego. – Robimy 
generalny remont tego odcinka. 

Władze Piastowa małymi krokami starają się nadrabiać wieloletnie zaległości remontowe

 Ulica Popiełuszki w Piastowie
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Pojawi się tam nowa nawierzch-
nia asfaltowo-betonową oraz od-
wodnienie drogi. Jest to najgorszy 
odcinek, bo położony na piaskach 
ze słabą podbudową – tłumaczy 
Smolaga. Inwestycja pochłonie 
1,25 mln zł. 

– Prawda jest taka, że wszyst-
kie remonty czy modernizacje ulic 
wykonujemy ze środków włas-

nych. Nie ma obecnie możliwo-
ści pozyskania dotacji unijnych na 
zadania poprawiające infrastruk-
turę. Ile potrzebujemy pieniędzy, 
aby wyremontować wszystkie 
ulice? Potrzeby są znaczące, przy-
najmniej jeden dodatkowy rocz-
ny budżet w całości przezna-
czony na  inwestycje – przyzna-
je wiceburmistrz Piastowa. 

wieloletnie zaległości – mówi 
krótko Smolaga. 

Listę ulic, które należałoby 
w pierwszej kolejności dopro-
wadzić do używalności otwierają 
z pewnością ul. Dąbrowskiego, ul. 
Żbikowska czy ul. Sułkowskiego, 

Niebawem 
rozpocznie się 
remont ulicy 
Sowińskiego, na 
odcinku pomiędzy 
ul. Sułkowskiego 
a Ogińskiego

Piątek, 16 Maja 2014

Władze Piastowa małymi krokami starają się nadrabiać wieloletnie zaległości remontowe

Gminny Dzień Sprzątania Świata 
Tym razem, nie w trzeci 
weekend września, ale 
już w kwietniu ruszyła 
największa w Polsce 
akcja ekologiczna 
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”, 
której kulminacja 
nastąpi jesienią. Gmina 
Nadarzyn przyłączyła 
się organizując 
„Gminny Dzień 
Sprzątania Świata” 
a organizacyjnie 
wsparła ją Straż 
Gminna w Nadarzynie 
oraz Przedsiębiorstwo 
Usługowe Hetman. 

Sprzątanie Świata  jest mię-
dzynarodową kampanią edu-
kacyjną, której celem jest 
podniesienie świadomości 
ekologicznej, poprzez poka-
zanie ile śmieci zalega poza 
miejscami przeznaczonymi 
do ich składowania – w lasach, 
rowach, na poboczach ulic. 
Odbywa się na całym świe-
cie w trzeci weekend wrze-
śnia i najczęściej polega na 
zbiorowym sprzątaniu przez 
mieszkańców najbliższej oko-
licy. W gminie Nadarzyn ak-
cję zaplanowano na dzień 12 
maja, jednak już od 10 maja ( 
w sobotę) wielkie sprzątanie 
rozpoczęli działkowcy. Wszyst-
ko koordynowała Straż Gmin-
na w Nadarzynie. Największy 
odzew jak zawsze nastąpił ze 
strony szkół i przedszkoli, 
skąd chęć uczestnictwa zgło-
siło blisko 1200 osób, ale 

uczestniczyły też GODM Tę-
cza oraz Nadarzyński Ośro-
dek Kultury. Dla wszystkich 
uczestników fi rma Hetman, 
która jak zawsze wspierała ak-
cję zakupiła rękawice ochron-
ne, oraz przekazała worki na 
zbierane odpady. Przedsię-
biorstwo Hetman przygoto-
wało także plakaty reklamujące 
przedsięwzięcie i zachęcające 
mieszkańców do wzięcia w nim 
udziału. Na terenie całej gmi-
ny podstawionych zostało 12 
kontenerów na zebrane od-
pady. Uczestnicy akcji, którzy 
w jej ramach sprzątali okoliczne 

drogi, pobocza, lasy, ulice i parki 
zebrali do nich przeszło 2,5 to-
ny różnego rodzaju śmieci. 
Przedsiębiorstwo Hetman na 
czas akcji ustawiło także na 
terenie Gimnazjum kontener 
na elektrośmieci – podobny sta-
nął już wcześniej w trakcie orga-
nizowanego w centrum Nadarzy-
na Eko- Marszu. Obie imprezy 
odbyły się w ramach projek-
tu: I Nadarzyński Eko-Top 
2014. Więcej zdjęć oraz sym-
patyczne relacje można zna-
leźć na stronach internetowych 
nadarzyńskich Przedszkoli 
oraz Gimnazjum. 
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REGUŁY
W centrum logistycznym w Regu-
łach 12 maja płonęła hala magazy-
nowa. – Pożar wystąpił na wysokości 
kilku metrów nad posadzką tuż pod 
dachem. Obszar, na którym się poja-
wił nie był większy niż kilka metrów 
kwadratowych. Ogień udało się uga-
sić dość szybko, jednak ze względu 

na to, że były tam opakowania karto-
nowe, a także folia, było sporo dymu 
– mówił „na gorąco” kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. Kilka osób zostało po-
szkodowanych. – Pracownicy próbo-
wali ugasić ogień przy użyciu gaśnic 

Płomienie ognia pod dachem 
hali magazynowej 

i hydrantu. Jeden z nich spadł z du-
żej wysokości i pogotowie zabrało go 
do szpitala. Inni pracownicy, którzy 
uskarżali się na podtrucie dymem 
i złe samopoczucie otrzymali tlen od 
strażaków, a potem także trafi li do 
placówki medycznej na obserwację 
– dodawał kpt. Kroć. (DP)

REKLAMA

Budują S8, są utrudnienia
REGION
Z powodu prac związanych 
z budową trasy S8 
nastąpiły kolejne zmiany 
w organizacji ruchu.

Gdy już S8 będzie gotowa, 
ruch w rejonie Raszyna ma 
zostać znacznie rozładowany, 
z al. Krakowskiej powinny znik-
nąć kilometrowe korki. Jed-
nak zanim to nastąpi kierowcy 
trochę się pomęczą. Budowa 
ekspresówki spowoduje czaso-
we zamknięcie różnych dróg, 
w tym trasy katowickiej.

Dotychczas drogowcy zamk-
nęli m.in. ruch na ok. 300 m uli-
cy Sokołowskiej w Sokołowie, 
obecnie jest on tam prowadzo-
ny specjalnie wybudowaną al-
ternatywną jezdnią. Podobnie 
wygląda sytuacja na ul. Central-
nej w Puchałach – ok. 350-me-
trowy odcinek tej ulicy został 
zamknięty, a ruch przerzucono 
na drogę objazdową. Ponadto 
wykonawca wyłączył dla samo-
chodów ul. Graniczną w Jan-
kach oraz pobliską ul. Przelotową. 
Obie drogi łączą trasy katowic-
ką i krakowską. To nie koniec. 
– 14 maja zamknęliśmy frag-

ment trasy katowickiej. Chodzi 
o jezdnię w kierunku Warsza-
wy w rejonie skrzyżowania z ul. 
Okrężną w Wolicy. Wybudowa-
liśmy tam alternatywną jezdnię, 
którą będą jeździć auta na czas 
prowadzenia robót – powiedział 
Marcin Rudkiewicz z fi rmy Stra-
bag, fi rmy realizującej inwesty-
cję. – Zresztą samą ul. Okręż-
ną w pobliżu drogi nr 8 również 
zamkniemy dla ruchu. Będzie 
ona dostępna jedynie dla pojaz-
dów budowlanych i okolicznych 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
– Gdzie są policjanci 
i strażnicy? Gdzie 
obiecywane przez nich 
kontrole? – pytają 
mieszkańcy ul. Promyka. 
Twierdzą, że kierowcy 
ciężarówek nagminnie 
łamią przepisy
na ich drodze.

N a Promyka w Prusz-
kowie wolna amery-
kanka. Choć na drodze 

obowiązuje ograniczenie tona-
żowe do 3,5 t to co chwilę moż-
na zobaczyć tira lub ciężarówkę. 
Mieszkańcy i kierowcy osobó-
wek mówią „dość”, domagają się 
częstszych kontroli. Ich zdaniem 
policjanci „przymykają oko” na 
łamiących przepisy drogowe. – 
Na ulicy Promyka jest problem 
z ciężkimi samochodami, któ-
re jeżdżą tu pomimo znaków 
ograniczenia do 3,5 tony. Tiry 
jeżdżą tam bardzo często, kilka 

Ciężarówki pod uważną kontrolę

razy spotkałem patrole policji 
kontrolujące samochody osobo-
we, a obok patrolu mknęły tiry 
– mówi czytelnik Piotr. – Zapy-
tałem funkcjonariuszy dlaczego 
ich nie zatrzymują, są przecież 
znaki. W odpowiedzi usłyszałem, 

dopuszcza ich wjazd. Niektórzy 
kierowcy obsługujący te firmy 
są znani policjantom – informu-
je kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Jeśli cho-
dzi o wspomnianą przez czytelni-
ka sytuację, to wyjaśniam zasady. 
Jeśli patrol zatrzymał do kontro-
li pojazd i widzi inny samochód 
łamiący przepisy w sposób nie-
zagrażający bezpieczeństwu to 
nie może go zatrzymać. Zgodnie 
z przepisami musi zakończyć 
pierwszą interwencję – tłumaczy.

Kom. Nowak podkreśla rów-
nież, że ul. Promyka podobnie 
jak inne newralgiczne drogi jest 
systematycznie kontrolowana. 
– Policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego czy zwyczajne patrole ma-
ja przykaz, by szczególną uwagę 
zwracać na tiry i ciężarówki. 
Mieszkańcy również mogą zro-
bić zdjęcia pojazdom łamiącym 
przepisy i wysłać je do nas pocztą 
elektroniczną. Muszą jednak pa-
miętać, że mogą zostać wezwani 
na komendę i przesłuchani w cha-
rakterze świadka – wyjaśnia. 

Mieszkańcy ulicy Promyka twierdzą, że na ich drodze nie powinno być tirów, ale są...

że policjant musi sprawdzić te 
znaki – dodaje.

Czytelnik twierdzi, że służ-
by mundurowe nie są częstym 
gościem na ul. Promyka. – Tłu-
maczą się małą ilością patroli i że 
zrobią co w ich mocy. A tiry jeż-
dżą przez Promyka jak chcą i kie-
dy chcą – zaznacza Piotr.

Jak to jest więc z tymi kontrola-
mi? Zapytaliśmy o to policjantów. 
– Problem z ulicą Promyka jest ta-
ki, że znajdują się tam dwie fi rmy 
spedycyjne, do których muszą do-
jechać ciężarówki. A oznakowa-
nie obowiązujące na ul. Promyka 
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– Tiry jeżdżą przez 
ulicę Promyka jak chcą 
i kiedy chcą – twierdzi 
czytelnik Piotr

Mieszkańcy ulicy Promyka twierdzą, że na ich drodze nie powinno być tirów, ale są...

mieszkańców. Utrudnienia 
zostaną spowodowane budo-
wą specjalnego przejścia dla 
zwierząt nad trasą. Taka orga-
nizacja ruchu potrwa miesiąc. 
Później nastąpią drobne zmiany, 
obowiązujące przez najbliższe 
pół roku – dodaje.  (DP)

Zamknięto m.in. 
fragment trasy 
katowickiej, jezdnię 
w rejonie skrzyżowania 
z ul. Okrężną

Piątek, 16 Maja 2014
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RASZYN
Policjanci odzyskali skradzione au-
to warte blisko 200 tys. zł. Niedaw-
no na terenie raszyńskiej gminy 
doszło nocą do włamania do jedne-
go z domów. Złodzieje zabrali po-
zostawione w przedpokoju kluczyki 
i dokumenty od samochodu, na-
stępnie weszli do garażu, wsiedli do 

auta i odjechali. Sprawę zgłoszono 
na policji. Funkcjonariusze rozpo-
częli dochodzenie i dowiedzieli się, 
że poszukiwany pojazd znajduje się 
niedaleko – na terenie sąsiednie-
go powiatu. Rozpoczęli dyskretną 
obserwację auta. Po pewnym cza-
sie do pojazdu ostrożnie podszedł 

Włamał się do domu, wziął kluczyki 
i odjechał ukradzionym autem

młody mężczyzna i rozglądając 
się wsiadł za kierownicę. Nie zdą-
żył ruszyć, został zatrzymany 
przez policjantów. Dochodzeniow-
cy przedstawili mężczyźnie zarzut 
kradzieży z włamaniem. Do sądu 
skierowano wniosek o tymczasowe 
aresztowanie 24-latka. (DP)

REKLAMA

ADAM 
FABISIEWICZ

REGION
Do utrudnień
i częstych zmian
na kolei związanych 
z modernizacją linii 
skierniewickiej 
pasażerowie zdążyli 
przywyknąć. Od września 
kolej szykuje jednak 
coś „specjalnego”. 
 

K olejarze będą wdrażać 
nowy system sterowa-
nia ruchem, a to ozna-

cza duże ograniczenie pociągów 
kursujących pomiędzy Warsza-
wą a Grodziskiem. 

Obecnie PKP Polskie Linie 
Kolejowe prowadzą prace na 
jednym z torów dalekobieżnych. 
Pociągi jeżdżą więc po dwóch 
torach podmiejskich i jednym 
dalekobieżnym. Choć na ogół 

Nowy system zapowiada kolejowy paraliż?
ruch odbywa się dość płynnie, to 
jednak wystarcza usterka składu 
lub awaria urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, by zapano-
wał chaos. 

Od września sytuacja komuni-
kacyjna może się pogorszyć. Po-
wód? Kolejarze będą przełączać 
się ze starego systemu sterowa-
nia ruchem (SRK) na nowy. Do 
czasu jego wdrożenia obowią-
zywać będzie sterowanie ręczne 
– dyspozytorzy ruchu telefonicz-
nie mają przekazywać informa-
cje maszynistom. W praktyce 
taka procedura oznacza, że na 
każdym z działających torów po-
między Grodziskiem a Warsza-
wą będzie mógł przebywać tylko 
jeden pociąg, a kolejny wyruszy 
w trasę dopiero, gdy poprzedni 
przejedzie szlak. 

Z obliczeń wynika, że po każ-
dym z torów przejadą maksy-
malnie trzy, cztery pociągi na 
godzinę. Przełączanie na nowy 

system kolejarze mają rozpocząć 
we wrześniu, a zakończą praw-
dopodobnie dopiero na początku 
grudnia. Co to oznacza dla pa-
sażerów – domyślić się nietrud-
no. – Oczywiście, nie unikniemy 
ograniczenia ruchu na linii skier-
niewickiej, pociągów w cza-
sie wdrażania nowego systemu 

ruchem –  mówi Maciej Dutkie-
wicz, rzecznik prasowy PKP 
Polskich Linii Kolejowych. – 
Jeszcze nie ustaliliśmy wiążą-
co, jak będzie wyglądał ruch 
torowy podczas przełączania 
systemu. Rozmawiamy z sa-
morządami i przewoźnikami, 
aby wypracować rozwiązania 

Od września kolejarze będą przełączać system sterowania ruchem. Szykują się ograniczenia pociągów na linii skierniewickiej 

jak najmniej inwazyjne dla pa-
sażerów – podkreśla. 

Z perspektywy samorzą-
dów ograniczenie ruchu na li-
nii skierniewickiej jawi się jako 
spory kłopot. – Musimy pamię-
tać, że we wrześniu zaczyna się 
rok szkolny więc osób korzy-
stających z kolei, i to nie tylko 

w naszej gminie, będzie zdecydo-
wanie więcej niż np. w wakacje. 
W ubiegłym tygodniu przedsta-
wiciele poszczególnych samo-
rządów i przewoźnicy spotkali 
się z osobami z PKP PLK. Ko-
lejarze przedstawili sytuację 
w związku z przełączeniem urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejo-
wym. Wiele wskazuje na to, że 
po każdym z trzech torów w cią-
gu godziny będą przejeżdżać po 
trzy, cztery pociągi. To niewie-
le jak na potrzeby mieszkańców 
– twierdzi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – My jako 
gmina Brwinów będziemy skła-
dać kolejarzom propozycje ko-
rzystniejszego dla pasażerów 
rozwiązania sprawy. Zapropo-
nujemy wydłużenie składów, 
a być może uda się przekonać, 
aby procedurę przełączania ko-
lejarze zaczęli gdy będzie można 
puścić ruch po wszystkich czte-
rech torach – dodaje. 

Z obliczeń wynika, 
że po każdym 
z torów przejadą 
maksymalnie 
trzy, cztery pociągi 
na godzinę

SRK zapewne będzie mniej, ale 
z drugiej strony nowe urządzenia 
na dobre rozwiążą nam problem 
z awariami urządzeń sterowania 
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 Przełączanie na nowy system kolejarze zakończą 
prawdopodobnie na początku grudnia
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Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

INFORMUJE,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 32a oraz na stronie internetowej www.grodzisk.
pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl zostało po-
dane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograni-
czonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  
w Grodzisku Maz. przy ul. Sowińskiego, stanowiącej własność Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, uregulowanej w KW WA1G/00053757/5, ozna-
czonej jako działka ewidencyjna nr 8/1 o pow. 824 m2 w obrębie nr 52, 
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, usługi.

Cena wywoławcza   – 170.000 zł + 23% VAT;
Wadium                   – 17.000 zł;
Postąpienie min.      – 1.700 zł;

Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2014 o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32 w śred-
niej sali konferencyjnej (I piętro). Dodatkowe informacje o nieru-
chomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a, pok. 
212, II piętro, tel. 22 463 46 31
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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

 ► 502 036 239 zatrudnię fryzjerkę 

Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania C.H. Janki. Praca w systemie 
zmianowym Kontakt: 698-681-750 

 ► FRYZJERKĘ/RA ,STAŻYSTKĘ 
607052845 

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

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel.797-295-499 

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  

 ► Zatrudnimy dorywczo Panią do sprzątania 
Otrębusy. 601 088 078 

Szukam pracy

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► 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  

Działkę budowlaną w Komorowie, 
883-255-779

 ► 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 atrakcyjną działkę 2000 m2, Granica 
Bieganów-Żyrardów, 667 888 626 

 ► Sprzedam działkę budowlaną w Kajetanach, 
1336 m2, media w drodze, kanalizacja. 
BEZPOŚREDNIO. Tel.603400584 

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

 ► 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

Lokale do wynajęcia przy WKD 
w Komorowie, 501 012 555 

 ► 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 mieszkanie Pruszków, okolice 
Piastowa. 60 m3, 3 pokoje z aneksem 
kuchennym, zamknięte, nowe osiedle. 
Wysoki standard. 600 924 925

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię działkę z mediami w Pruszkowie 
do 300 tys. 501 201 825 

Automoto – kupię

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

Sprzedam

 ► Sprzedam niezawodny, najlepszy 
w swojej klasie, elektryczny silnik 
zaburtowy do łodzi lub pontonu 
amerykańskiej fi rmy Minn Kota. 
Typ Endura, siła ciągu 34 lbs. (600 kg) 
5 biegów do przodu, 3 do tyłu, teleskopowy 
rumpel, kompozytowe ramię. Stan b. dobry, 
używany sporadycznie. Cena 550 zł. 
Tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca w rozmiarze 
68-86 (w tym kombinezon, 2 kurtki, 
spodnie bluzki, koszulki, buty). Znane 
marki – Zara, H&M, 5-10-15, Coccodrillo, 
Ecco. Razem 80 sztuk. Stan bardzo dobry. 
Pruszków.  500 891 490   

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

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Docieplania budynków, dekarstwo, 
603 722 837 

 ► 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 

 ► Malowanie od 6 zł/m2. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► 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 

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

 ► 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 

Remonty, 535 872 455 

Studnie, 694 869 194 

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

 ► Trawniki, zakładanie, wertykulacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► 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 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
       McDonald’s Polska Sp. z o. o.

     z siedzibą w Warszawie
 
Przedmiot oferty:

1. Niezabudowane nieruchomości położone w Grodzisku Mazo-
wieckim, przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Nadarzyńskiej 
(Województwo Mazowieckie, Powiat Grodziski), będących  
w posiadaniu McDonald’s, oznaczonych w ewidencji grun-
tów jako działki o nr ew. nr 2, 3, 4,5,6, 7 i 10 (obręb 0044-44)  
o łącznej powierzchni 2247 m², dla których prowadzone są 
księgi wieczyste: WA1G/00025622/5, WA1G/00026531/7  
i WA1G/00071314/0 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Ma-
zowieckim, zwanej dalej „Nieruchomością”. 

2. Opis Nieruchomości:
•	 Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego. 
•	 Nieruchomość jest skomunikowana poprzez zjazd urządzo-

ny od ulicy Nadarzyńskiej. 
•	 W okolicy Nieruchomości znajduje się pełne uzbrojenie 

terenu: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja desz-
czowa i kanalizacja sanitarna.

Oferta powinna zawierać:
• Dane oferenta (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy)
• oferowaną cenę netto w złotych polskich
• podpis oferenta i datę sporządzenia oferty

Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres ul. Marynar- 
ska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem: „Oferta nabycia Nieru-
chomości w Grodzisku Mazowieckim”, do dnia 23-05-2014.

McDonald’s Polska Sp. z o. o.  gwarantuje zachowanie poufności, 
co do treści złożonych ofert.

McDonald’s Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zakończenia 
lub modyfikacji procesu sprzedaży Nieruchomości w dowolnym 
momencie.

Kontakt:
Dział Property McDonald’s Polska

Tel. 22 211 58 00 (w godz. 09:00 – 17:00)

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze 
zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach (05-
816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 
1) został wywieszony na okres od dnia 7 maja 2014 r. do 
dnia 27 maja 2014 r. Wykaz nr 2/2014 nieruchomości 
przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania 
w dzierżawę w celu budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia 
urządzeń w tych nieruchomościach. 

W Gazecie WPR w dniu 9.05 z winy wydawcy uka-
zało się ogłoszenie Gminy Michałowice zawiera-
jące błędny okres wywieszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Poniżej publikujemy poprawne ogłoszenie:

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
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Starosta Pruszkowski zawiadamia
że na urzędowej tablicy ogłoszeń zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze 
ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z niżej wymienionych  
nieruchomości poprzez udzielenie firmie PSG Sp z o.o. zezwolenia na 
założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe działki sieci gazowej 
średniego ciśnienia wraz z przyłączami, działki nr ew. 153/31, nr ew. 
153/32, nr ew. 153/34 obr. Rozalin uregulowane w księdze wieczystej KW 
nr WA1P/00018753/9 położone, w gminie Nadarzyn we wsi Rozalin, 
przy ul. Wypoczynkowej i Letniskowej, oraz działki nr ew. 19/11 z obrębu 
Strzeniówka uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00030488/0, 
położonej w gminie Nadarzyn we wsi Strzeniówka przy ul. Malinowej.

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO  
URZĘDNICZE

INSPEKTORA DS. DROGOWYCH
Szczegóły w Ogłoszeniu o naborze zamieszczonym 

na stronie www.bip.michalowice.pl

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu.

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
dz. ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 1021m2, położonej  
w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00008850/6.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 32/ 
2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 marca 2014r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 257  722,50 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt siedem siedemset dwadzieścia dwa złote i 50/100). Do ceny 
uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ulicy  
11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze  
w okresie od 30.04.2014 r. – 21.05.2014 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę.”
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

Poszukujemy dla naszych klientów 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy. Zadzwoń: 733 26 26 26

 

Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

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

 

Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

 
 

  

 

 

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

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

Mieszkanie 56 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 56 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

370 000 PLN 

Działka budowlana  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ                                  Malowniczo położona działka 
1000 mkw, ogrodzona, uzbrojona 
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy, bardzo 
dobra lokalizacja.

 
 
 

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

SPRZEDAŻ  

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

3500 PLN netto /mc

 

 

Apartamenty
50-160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

Już od 3 750 PLN/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

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

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

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

nowa agencja nieruchomości

Działka budowlana  
1215 mkw 
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Piękna działka 1215 mkw.  
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji.

315 PLN/mkw

Działka budowlana  
1000 mkw 
Walendów
SPRZEDAŻ                                  Malowniczo położona 
działka 1000 mkw, ogrodzona, uzbrojona 
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy, 
bardzo dobra lokalizacja.

249 PLN/mkw

SPRZEDAŻ


