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PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Rozpad koalicji, donosy 
do prokuratury i rzekome 
nieprawidłowości 
przy zamówieniach 
publicznych, to 
najważniejsze wątki jakie 
pojawiły się po tym, jak 
z funkcji wiceburmistrza 
Piastowa odwołany 
został Krzysztof 
Smolaga.

W raz z początkiem 
lipca Krzysztof 
Smolaga nie jest 

już zastepcą burmistrza. 

– Ta decyzja ma podłoże czy-
sto polityczne. W ten sposób 
burmistrz chce się pozbyć 
kontrkandydata w wybo-
rach samorządowych – uwa-
ża Smolaga i przyznaje, że 
wręczenie mu wypowiedze-
nia jest równoznaczne z ze-
rwaniem umowy koalicyjnej 
PO-PiS-Porozumienie dla 
Piastowa w radzie miejskiej.

– Koalicja jest i ma się do-
brze – mówi z kolei burmistrz 
Marek Kubicki. – Ma ona 
reprezentować interes miesz-
kańców, a nie osobę z jej par-
tykularnymi celami. O od-
wołaniu wiceburmistrza za-
decydowały względy mery-
toryczne. Jego praca i sposób 

Dalszy ciąg sprawy odwołania Krzysztofa Smolagi ze stanowiska wiceburmistrza Piastowa 

Koalicja zawisła na włosku?

 Krzysztof SmolagaWiĘceJ  2
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Gotowe domy w Jaktorowie. Program Dom ZA Mieszkanie więcej na stronie 4.

 Marek Kubicki

zarządzania referatami – do-
daje. Kubicki jest zdania, że 
to właśnie Smolaga zainicjo-
wał w prokuraturze postępo-
wanie wyjaśniające w zakresie 
występowania rzekomych  nie-
prawidłowości, jakie miałyby 
wystąpić przy budowie przed-
szkola przy ul. Godebskiego. 

Mało tego. Pojawiły się in-
formacje, że zastępca bur-
mistrza złamał procedury przy 
zamówieniach publicznych, 
a dokładnie podczas prowa-
dzenia jednego z zapytań 
ofertowych do fi rm. – Że otwo-
rzyłem koperty? Miałem takie 
prawo – twierdzi Smolaga.
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PRUSZKÓW
W niedzielę (13 lipca) kolejny se-
ans w ramach III edycji Pruszkow-
skiego Kina Letniego. Zobaczymy 
film akcji – „Wyścig z czasem”. W ro-
lach głównych Justin Timberlake 
i Amanda Seyfried. Seanse kina let-
niego odbywają się o godz. 21.30, 
miejsce: pl. Jana Pawła II. Choć 13 

lipca o podobnej porze dojdzie do fi-
nału mundialu w Brazylii, to organi-
zatorzy liczą, że widzów chcących 
zobaczyć „Wyścig z czasem” nie za-
braknie. Pełen harmonogram Prusz-
kowskiego Kina Letniego dostępny 
jest na stronie kino.wpr24.pl. Na fil-
mowe wieczory w letniej atmosferze 

Pruszkowskie Kino Letnie 
zaprasza na „Wyścig z czasem”

zapraszają Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński oraz Grupa Wpr  
Media. Partnerem technicznym jest 
firma Dobrekino. Partnerem głów-
nym projektu jest Grupa Dealerska 
Krotoski-Cichy. Partnerami projek-
tu są: Autoserwis Zalewscy, Alsprint, 
Galeria Style, Aisuri.com. (AS)

Piątek, 11 Lipca 2014
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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
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Ogród różany
w parku
GRODZISK MAZOWIECKI
Jesienią ruszy budowa 
parku w rejonie 
grodziskiego Osiedla 
Bałtycka. Obiekt przy 
ulicy Piłsudskiego  
ma być gotowy  
w przyszłoroczne 
wakacje.

Projekt zagospodarowania 
terenu wzdłuż rzeki Mrow-
nej, przy zbiegu ul. Bałtyckiej 
i ul. Piłsudskiego, obejmuje 
obszar ok. 7,5 tys. mkw. Po-
wstanie tu miejsce rekreacyj-
ne, ławeczki, oświetlenie. 
Zostanie poprawiony istnie-
jący plac zabaw. W central-
nym punkcie parku pojawi się 
okrągły sensoryczny ogród 
żwirowo-kamienisty, z kuli-
stymi rzeźbami wytoczonymi 
ze skał. Przy nim powstanie 
ogród różany. Nie zabraknie 
siłowni plenerowej.

– Prawdopodobnie pod 
koniec wakacji ogłosimy 
przetarg na tę inwestycję 
i roboty rozpoczną się je-
sienią. Zakończyć budowy 
w tym roku z całą pewnością 
się nie uda. Nowy obiekt po-
winien być gotowy w przy-
szłoroczne wakacje – mówi 
Piotr Galiński, wicebur-
mistrz Grodziska.

Koszt inwestycji to oko- 
ło 800 tys. zł. Budowę ma 
w całości sfinansować gmina,  
choć być może uda się pozys- 
kać dotację.  (DP)

– Wiem, że teraz będzie się wma-
wiało mieszkańcom, że byłem zły, 
niekompetentny. Co jest bzdu-
rą. Lojalnie wykonywałem swo-
je obowiązki a to, że decyzjami 
burmistrza miałem ograniczone 
możliwości przy podejmowaniu 
decyzji czy podpisywaniu doku-
mentów, to już inna sprawa. Już 
po roku pracy chciałem zrezygno-
wać ze stanowiska. Dlaczego zo-
stałem? Przekonało mnie to, że na 
takiej decyzji skorzysta wyłącznie 
opozycja – mówi Krzysztof Smo-
laga. Nie ukrywa zbulwersowania 
informacjami, które od kilku dni 
krążą po Piastowie. W jego opi-
nii „wypłynęły” z urzędu mia-
sta, a ich autorem jest nie kto  
inny, jak burmistrz Kubicki.

– Rozpoczął już kampanię wy-
borczą – uważa Smolaga. – Nie-
stety dla niego za wcześnie i mija 
się z prawdą w konkretnych spra-
wach – dodaje. O jakie więc sprawy 
chodzi? Przede wszystkim o rze-
kome nieprawidłowości przy 

Dokończenie ze str. 1 zamówieniach publicznych. We 
wrześniu ubiegłego roku w trak-
cie trwających procedur związa-
nych z zapytaniem ofertowym 
były już wiceburmistrz miał sam 
otworzyć koperty otrzymane od 
oferentów. – Owszem, otworzy-
łem je, ale miałem do tego prawo. 
Niech burmistrz lepiej zapozna się 
z regulaminem, a dopiero później 
kieruje oskarżenia – mówi Smo-
laga. I dodaje: – Skoro już wtedy 
Marek Kubicki posiadł wiedzę że 
doszło do złamania prawa, dla-
czego od razu nie powiadomił  
prokuratur? Na co czekał?

Były wiceburmistrz zaprze-
cza ponadto pogłoskom, jakoby 
to on powiadomił organa ściga-
nia o nieprawidłowościach przy 
budowie przedszkola przy ul. Go-
debskiego. – Nie mam nic wspól-
nego z tymi donosami. Ciekawe, 
dlaczego podejrzenie nie padło 
na opozycję, która od samego po-
czątku była przeciwna sposobo-
wi budowy przedszkola. A może 
donos złożył sam burmistrz? Wie, 
że prokuratura niczego się nie 
doszuka, a trwające miesiącami 

postępowanie może być atutem 
przed wyborami – uważa Smolaga.

– Eliminuję konkurenta? Wręcz 
przeciwnie. Teraz ma czas, aby 
przygotować się do kampanii 
– mówi z kolei Marek Kubicki. 
Na temat decyzji o odwołaniu 
zastępcy wypowiada się krótko. 
– Zadecydowały o tym względy 
merytoryczne. Jego praca i spo-
sób zarządzania referatami. Już od 
2012 roku, kiedy poświadczył on 

fałszywy protokół jednego z kie-
rowników, musiałem mieć oczy 
wokół głowy. Jestem człowiekiem 
pragmatycznym, a usprawiedli-
wianie się polityką świadczy tylko 
o bezsilności – uważa burmistrz 
Piastowa. Kubicki przyznaje, że 
miasto wystąpi do prokuratury 
o udostępnienie akt w sprawie 
przedszkola przy ul. Godebskie-
go. – Treść przesłuchań świadków 
wskazuje na to, że urząd został 
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i pokrzywdzony – mówi burmistrz. 
I dodaje: – Prokuratura otrzyma-
ła prawdopodobnie dwa donosy. 
Na początku też myślałem, że zło-
żył je ktoś, kto jest wrogiem inwe-
stycji prowadzonej przez miasto. 

A co w takim razie z nieprawi-
dłowościami podczas zapytania 
ofertowego? – Nie miał prawa 
otworzyć kopert. Miasto jest w po-
siadaniu stosownej opinii prawnej 
na tę okoliczność, z której wyraź-
nie wynika, że działanie zastęp-
cy burmistrza było działaniem 
naruszającym prawo i wysoce 
nieetycznym. Oczywiście poin-
formowałem o tym fakcie prezy-
dium rady. Zapadła decyzja, aby 
nie wyciągać wobec zastępcy bur-
mistrza żadnych konsekwencji, 
na co mam stosowną notatkę  
służbową – podkreśla Kubicki. 

O samym rozłamie w radzie 
Marek Kubicki nic nie wie. Po-
dobnie jak przewodnicząca rady 
Maria Ziółek. – Mieliśmy spo-
tkanie koalicyjne i żadnych nie-
pokojących sygnałów ze strony 
radnych nie otrzymałam. Koalicja 
więc funkcjonuje – mówi Ziółek. 

W sierpniu bilet tylko na drugą strefę
REGION
Rada Warszawy 
wprowadziła zmiany 
w taryfie biletowej 
Zarządu Transportu 
Miejskiego. Od sierpnia 
w ofercie pojawią się 
m.in. bilety ważne  
tylko w II strefie.

Ceny biletów ZTM wśród pa-
sażerów budzą emocje. I trud-
no się dziwić, gdyż z roku na rok 

koszty przejazdu komunikacją 
organizowaną przez stołeczny 
ZTM stają się większe. Podróżni 
z podwarszawskich miejscowo-
ści uważają, że jednym z naj-
bardziej niesprawiedliwych 
„manewrów” jakich dokonała 
Rada Warszawy (to ona decy-
duje o cenach biletów i ofercie 
taryfowej ZTM) było wpro-
wadzenia Karty Warszawiaka. 
Osoby odprowadzające podatek 
w stolicy zostały „zwolnione” 

z ubiegłorocznej podwyżki cen 
biletów, reszta nie.

Obecnie Zarząd Transportu 
Miejskiego podwarszawskim 
samorządom proponuje wpro-
wadzenie oferty Warszawa +. 
Podróżni z II strefy biletowej 
mogliby kupować bilety w ta-
kiej cenie jak posiadacze Kar-
ty Warszawiaka. Ale jest haczyk  
– różnice w cenie biletów na Kar- 
cie Warszawa +, a zwykłym bi-
letem ważnym w I i II strefie 

musiałaby pokrywać gmina. Taka 
propozycja również budzi emocje 
i to nie tylko wśród podwarszaw-
skich włodarzy, ale i pasażerów. 
Oferta Karty Warszawa + od 1 
sierpnia będzie obowiązywać 
w Markach. ZTM podkreśla, że 
propozycję wysłał do wszystkich 
podwarszawskich samorządów.

Jednak Karta Warszawa + to nie 
niejedyna rewolucja w ofercie bi-
letowej ZTM. Od 1 sierpnia pa-
sażerowie będą mogli też kupić 

bilety 30- i 90-dniowe ważne je-
dynie w II strefie biletowej. Za 
bilet ważny 30 dni podróżni za-
płacą 112 zł, a za 90-dniowy 282 
zł. Gdzie będzie można skorzy-
stać z nowego biletu? W pocią-
gach SKM na odcinku Pruszków 
– Warszawa Ursus Niedźwiadek, 
w „siedemsetkach” kursujących 
na terenie Piastowa, Nadarzy-
na, Raszyna oraz linii 807 ( jed-
nak tylko na odcinkach trasy  
w II strefie biletowej).  (AS)

Dalszy ciąg sprawy odwołania Krzysztofa Smolagi ze stanowiska wiceburmistrza Piastowa 

Koalicja zawisła na włosku?
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KSIĄŻENICE
Zmarł 42-letni mężczyzna pracu-
jący na budowie jednego z domów 
w Książenicach. Do zdarzenia do-
szło 8 lipca w godzinach popołu-
dniowych. – Byliśmy wezwani na 
budowę jednego z domów. Po przy-
byciu na miejsce funkcjonariusze 
zastali właściciela posesji i osoby 

przez niego zatrudnione. Poli-
cjanci poinformowani zostali, że 
w pewnym momencie jeden z pra-
cowników wszedł do budynku. 
Nie wychodził dłuższy czas – mówi 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku. Koledzy pracownika poszli 

42-letni mężczyzna 
zmarł na placu budowy

więc sprawdzić, co się z nim dzieje. 
Kiedy weszli do budynku 42-latek 
leżał na ziemi. – Lekarz potwierdził 
zgon. Ustalono, że śmierć nastąpiła 
bez udziału osób trzecich. Wezwa-
ny na miejsce zdarzenia prokurator 
nie zlecał przeprowadzenia sekcji 
zwłok – mówi asp. Zych. (MAP)

Piątek, 11 Lipca 2014
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Wychowujemy w duchu wartości katolickich.  
Przedszkole dla dzieci odpowiedzialnych i świadomych rodziców.  

Czesne ustalane indywidualnie.

Tel. 606 961 080, 602 107 347   www.peregrini.pl

Nowe Przedszkole  
ArtystyczNo-Językowe w Pruszkowie

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Ogród różany
w parku Ochotnicza straż robi pojazdowe zakupy

Przetargi na zakupy wozów ratowniczo-gaśniczych są w toku. Niektóre pojazdy trafi ą do strażnic jeszcze w 2014 r. 
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kilka jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych wkrótce 
pochwali się nowymi 
wozami ratowniczo-
gaśniczymi. Przetargi na 
zakup pojazdów są w toku.

Po trwających ponad dwa la-
ta perypetiach związanych 
z zakupem nowego wozu 

strażackiego, ochotnicy z piastow-
skiej jednostki OSP w końcu się go 
doczekają. Jak już pisaliśmy, zakup 
średniego wozu ratowniczo-ga-
śniczego wsparł Pruszków, któ-
ry na ten cel przeznaczył 15 tys. zł.
Pojazd do piastowskiej straż-
nicy ma trafi ć w październiku.

Okazuje się, że kolegom po 
fachu zakupów pozazdrości-
ła jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Falent. Ona również 

mógł służyć w powiecie grodzis-
kim – podkreśla.

Jeśli chodzi o ochotniczych 
strażaków z powiatu grodziskie-
go, to, jak podkreśla bryg. Try-
niszewski, większość jednostek 
OSP w ostatnich latach naby-
ła nowe pojazdy. – Wiem, że do 

wzbogaci się o średni wóz ratow-
niczo-gaśniczy z napędem 4x4. 
Pojazd do strażnicy ma dojechać 
na przełomie sierpnia i września. 
Jednak to nie koniec zakupów. – 
Jeśli chodzi o jednostki OSP z na-
szego regionu to nowy wóz ma 
trafi ć również do Brwinowa. Ma 
zastąpić wysłużonego jelcza – mó-
wi mł. bryg. Lesław Pawul z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
– Natomiast mówiąc o naszej 
jednostce, to na początku roku 
wzbogaciliśmy się o lekki samo-
chód rozpoznania ratowniczego. 
Choć nie ukrywamy, że przyda-
łoby się wymienić również śred-
ni wóz ratowniczo-gaśniczy, który 
ma już swoje lata – dodaje.

A jak przedstawia się sytuacja 
w grodziskich jednostkach stra-
ży pożarnej? – Chcemy i robimy 
pewne zabiegi, by zakupić śred-
ni wóz ratowniczo-gaśniczy. Pó-
ki co zbieramy środki, bo wozy są 
drogie. Liczymy na to, że w tym 

Jeśli chodzi 
o ochotniczych 
strażaków z powiatu 
grodziskiego, to 
większość jednostek 
OSP w ostatnich 
latach nabyła 
nowe pojazdy

roku uda nam się ogłosić prze-
targ na zakup pojazdu – informu-
je bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim.
– Mamy w jednostce 12-letni sa-
mochód, który powinniśmy już 
wymienić. Nie oznacza to jednak, 

zakupu wozu szykuje się jed-
nostka z Kłudna Starego. Jest 
to ostatnia jednostka, która nie 
ma jeszcze nowego pojazdu. 
W ostatnich latach nowe samo-
chody trafi ły do jednostek w Ksią-
żenicach, Izdebnie i Grodzis-
ku– twierdzi bryg. Tryniszewski.

w
Pr

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY | WIZYTÓWKI 
ULOTKI i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

Ale zakup nowych wozów 
to nie wszystko. Jednostki 
ochotniczej straży pożarnej 
potrzebują również remon-
tów. Siedziba OSP Młochów 
ma zostać rozbudowana o dwa 
garaże, a o jeden OSP w Izdeb-
nie Kościelnym. 

że pójdzie na złom. Myślimy ra-
czej o jego przekazaniu do jed-
nej z jednostek OSP, tak by dalej 

Przetargi na zakupy wozów ratowniczo-gaśniczych są w toku. Niektóre pojazdy trafi ą do strażnic jeszcze w 2014 r. 

 Dobre wozy umożliwiają skuteczną akcję przy gaszeniu pożarów 
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Gotowe domy w Jaktorowie
Sprawdź program Dom ZA Mieszkanie
Aleksandria Park to kompleks domów położony w  Jaktorowie, zaledwie 5 km od Grodziska Maz. 
Funkcjonalne, parterowe domy o powierzchni 137 i 143 m2 budowane są w najwyższym standardzie 
deweloperskim na działkach od 980 do 1240 m2. Aleksandria Park to wyjątkowa oferta dla osób, 
które pragną zamieszkać we własnym domu dostępnym w cenie mieszkania. 
Kup dom w Aleksandria Park i odbierz ogrodowe Jacuzzi.

Jaktorów, ul. Gen. Maczka  |  tel. 798 683 282  |  www.aleksandriapark.pl

Reklama

Piątek, 11 Lipca 2014

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kierowcy uważają, 
że sygnalizacja 
świetlna w rejonie 
autostradowego węzła 
Pruszków nadaje się 
do poprawki. – Światła 
od strony Brwinowa są 
zbyt krótkie – mówią.

W jazd na autostradę 
w Pruszkowie w go-
dzinach szczytu po-

przedzony jest zwykle kilkunasto-
minutowym oczekiwaniem 
w korku na ul. Poznańskiej. 
Okazuje się jednak, że nie tylko 
Pruszków korkiem stoi. Kłopot 
z wjazdem na A2 mają również 
kierowcy, którzy do węzła do-
cierają od strony Brwinowa, 
drogą wojewódzką nr 701. – Na 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Do-
maniewskiej są źle ustawione 
światła. Zielone dla kierowców 
jadących z Brwinowa na auto-
stradę jest stanowczo za krótkie. 

Stoją w korkach, bo zielone światło jest za krótkie
Rano wszyscy stoimy tu w og-
romnym korku. Warto pamiętać, 
że do autostrady prowadzą rów-
nież inne drogi – mówi Mateusz 
z Brwinowa. – U nas nie ma węzła, 
więc musimy jeździć do Pruszko-
wa. Ale praktycznie przy samym 
wjeździe stajemy w dużym kor-
ku. Może ktoś by się zreflekto-

Co ciekawe, drogowcy z tej in-
stytucji szykują już zmiany w re-
jonie A2. – Stworzono program 
w ramach aktualizacji organi-
zacji ruchu.  Zakłada on wpro-
wadzenie zmian w algorytmach 

Kierowcy docierający do węzła Pruszków od strony Brwinowa mają duży kłopot z wjazdem na A2

sygnalizacji świetlnej oraz no-
we oznakowanie w kilku miej-
scach, m.in. na węźle Pruszków 
– twierdzi Małgorzata Tarnow-
ska, rzecznik prasowy warszaw-
skiego oddziału GDDKiA. 

Czy jest szansa na wydłużenie 
zielonego światła dla kierowców 
z Brwinowa? Tego rzeczniczka, 
póki co, nie zdradza. Małgorzata 
Tarnowska: – To skrzyżowanie do-
tyczy dróg wojewódzkich, dlatego 

 W rejonie autostradowego węzła Pruszków tworzą się korki
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wał i zastanowił, czy nie lepiej 
jest zmienić tu światła – dodaje. 

Za organizację ruchu, a co za 
tym idzie sygnalizację świetlną 
zarówno na autostradzie, jak 
i wspomnianym skrzyżowaniu 
odpowiada Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad. 

– Wszystko zależy 
od uzgodnień. 
Zmiany chcemy 
wdrożyć latem – mówi 
Małgorzata Tarnowska, 
rzecznik GDDKiA

projekt organizacji ruchu musi być 
uzgodniony z zarządcą drogi, czyli 
marszałkiem. Dokumentację już 
przekazaliśmy do zaopiniowania. 
Czekamy teraz na odpowiedź. 
Nie mogę jeszcze powiedzieć ja-
ki będzie ostateczny kształt or-
ganizacji, ponieważ marszałek 
może nam zgłosić jakieś poprawki. 

A kiedy poprawki mogą zostać 
wdrożone? – Ciężko mi powie-
dzieć o dokładnej dacie wprowa-
dzenia zmian. Wszystko zależy 
od uzgodnień. Zakładając, że do-
kumentacja zostanie szybko za-
twierdzona, to jest szansa, że uda 
się ją wdrożyć jeszcze latem – mówi 
Tarnowska. – Więcej na ten temat 
będę mogła powiedzieć w poło-
wie sierpnia. Kierowcy nie muszą 
się jednak martwić o utrudnienia, 
bo wprowadzenie zmian nie wią-
że się z żadnymi uciążliwymi ro-
botami. To zwyczajne przepro-
gramowanie sygnalizacji. Zmia-
ny będą kosmetyczne i dla wielu 
kierowców, poza rozluźnieniem 
na drogach lokalnych, nie będą 
znacznie odczuwalne – zaznacza 
rzeczniczka GDDKiA. 

Muzyka gospel królowała do północy
PRUSZKÓW
Lipcowy „Koncert 
do północy” do Parku 
Kościuszki przyciągnął 
tłumy. – W przyszłym 
roku ciężko będzie 
nam przebić taką 
gwiazdę jak 
The Jabez Family
– mówią organizatorzy.

„Koncerty do północy” na trwa-
łe wpisały się do kalendarza im-
prez plenerowych w Pruszkowie. 
W sobotę (5 lipca) artyści, któ-
rzy pojawili się na scenie w Parku 

Kościuszki zgotowali widzom 
muzyczną ucztę. Szczególnie 
londyński chór gospel. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 
19.00 występami młodego pia-
nisty Pawła Wakarecego oraz 
wokalisty Mateusza Ziółko. – 
Zaczęliśmy od muzyki poważ-
nej, ale wcale nie oznacza to, że 
słuchaczy było niewielu. Wręcz 
odwrotnie, widownia systema-
tycznie się wypełniała. Mateusz 
Ziółko porwał publiczność utwo-
rami grupy Queen – mówi Moni-
ka Michlewicz z Biura Promocji 
Miasta Pruszkowa.

Przerwy między koncertami 
wykorzystano tym razem nie 
tylko na ustawienie sprzętu, ale 
i wywiady z artystami. Monika 
Michlewicz: – Dzięki temu wi-
dzowie mogli dowiedzieć się kil-
ku ciekawych rzeczy o naszych 
gwiazdach. Poznać je bliżej.

O godz. 22.00 widownia pęka-
ła już w szwach. – Przygotowali-
śmy 500 miejsc. Wszystkie były 
zajęte. Niektórzy koncert oglądali 
na stojąco i to z własnego wybo-
ru. Zresztą Peter Francis & The 
Jabez Family sami występowali 
na stojąco. Chórzyści zachęcali 

również ludzi, by zaangażowali 
się w występ. Nie trzeba ich było 
długo namawiać – mówi Moni-
ka Michlewicz. – Wszyscy artyści 
bisowali, a widzowie i słuchacze 
świetnie się bawili – dodaje.

Kto zasiadł na widowni? – Była 
młodzież i ludzie starsi, ale głów-
nie przyszły osoby w średnim 
wieku, często z dziećmi. Cięż-
ko nam będzie w przyszłym ro-
ku przebić taką gwiazdę jak The 
Jabez Family – zaznacza z uśmie-
chem Michlewicz.

Koncert londyńskiego chóru 
zakończył się o północy.  (AS)
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 Londyński chór gospel porwał publiczność

MILANÓWEK
Ponad 40 dzieci pojedzie w poło-
wie lipca na dwutygodniowe ko-
lonie organizowane przez Urząd 
Miasta Milanówka. W miejsco-
wości Mierki niedaleko Olsztyna 
wezmą udział w zajęciach teatral-
nych, sportowych, grach i zaba-
wach. Nie zabraknie oczywiście 

pływania kajakami i kąpieli w po-
bliskim jeziorze. Wyjazd dzieci jest 
współfi nansowany przez Urząd 
Miasta Milanówka, a w jego organi-
zacji magistratowi pomaga Stowa-
rzyszenie Parafi ada im. Św. Józefa 
Kalasancjusza z Warszawy. Otrzy-
mało ono dofi nansowanie projektu 

Magistrat organizuje atrakcyjne
wakacje dla ponad 40 dzieci

„Na wakacje po uśmiech” i wska-
zało Milanówek jako gminę, którą 
obejmie wsparciem w ramach re-
alizacji programu. – Jest to pilo-
tażowa inicjatywa urzędu miasta, 
z której, nie ukrywam, bardzo się 
cieszę – mówi Jerzy Wysocki,
burmistrz Milanówka. (DP)

Kierowcy docierający do węzła Pruszków od strony Brwinowa mają duży kłopot z wjazdem na A2
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy dopominają się uprząt-
nięcia bałaganu przy ul. Sienkiewi-
cza 11 w Pruszkowie. Terenem tym 
zarządza Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego „Zieleń Miejska”. 
– TBS rozbierało na naszym terenie 
starą komórkę. Niestety część rze-
czy zostawiono. Są wakacje a nasze 

dzieci nie mają gdzie się bawić, bo za-
gracono im podwórko – mówi jedna 
z mieszkanek budynku przy Sienkie-
wicza 11. Co na to TBS „Zieleń Miej-
ska”? – Tam była jakaś komórka. 
Rozebraliśmy ją i pozostawiliśmy 
w rogu podwórka pryzmę z pozosta-
łymi elementami. Nie wywieźliśmy 

Bałagan przy Sienkiewicza 
zniknie, gdy ruszy remont

ich, bowiem ruszamy z inwestycją, 
jest ogłoszony przetarg na remont 
budynku przy ul. Sienkiewicza 11. 
Gdy wystartujemy z robotami kom-
pleksowo się wszystkim zajmiemy. 
Najprawdopodobniej w sierpniu roz-
poczniemy prace – twierdzi Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS-u. (DP)

Piątek, 11 Lipca 2014

Reklama
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Pomysłów na Austerię nie brakuje 
MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Trwają prace przy 
programie funkcjonalno-
-użytkowym Austerii. 
Dokument pozwoli 
władzom Raszyna 
opracować projekt 
rewitalizacji 
zabytkowego kompleksu. 
Pomysłów nie brakuje.

I stotną wiadomością jest to, że 
konserwator zabytków dość 
przychylnym okiem spojrzał 

na obiekt przy al. Krakowskiej. 
A dokładniej mówiąc na plany 
z nim związane i poszedł na ustęp-
stwa, które dają włodarzom gminy 
większe pole do popisu w kwestii 
przeznaczenia Austerii. 

Sam budynek Austerii jest wpi-
sany do rejestru zabytków, nato-
miast przyległe już nie. Mowa 
o poczcie konnej, wozowni, staj-
ni i kramach, które gmina również 
chce przeznaczyć pod określone 
cele. – Najważniejsze aby struk-
tura zewnętrzna tych budynków 
została odtworzona. Wewnątrz 
projektanci mogą planować we-
dług uznania – mówi Krzysztof 
Bakala, historyk i architekt, któ-
ry opracowuje właśnie program 
funkcjonalno-użytkowy Auste-
rii. – Jest to nic innego jak opis 
przedmiotu zlecenia. Jego spo-
rządzenie to poważny krok do 

opracowania projektu rewitalizacji 
– dodaje. Oczywiście pod uwagę 
brane są zalecenia konserwatora 
oraz wyniki konsultacji, w których 
mieszkańcy wskazali, co widzie-
liby w zabytkowym kompleksie.

– Mamy szerokie spektrum 
tego, jak mogłaby funkcjono-
wać Austeria – twierdzi Mirosław 
Chmielewski, wicewójt Raszy-
na. Coraz śmielej mówi się o tym, 
że w budynku stajni powstałyby 
strzelnica bądź kręgielnia. – Kra-
my natomiast mogłyby wyna-
jąć chociażby banki czy poczta 
– mówi wicewójt. Uważa jed-
nak, że najważniejszą kwestią jest 

– Największy problem stano-
wi jednak pozyskanie środków 
na rewitalizację. Państwo, które 
powinno opiekować się zabytka-
mi zaproponowało nam pomoc 
w kwocie 100 tys. zł. To kropla 

w morzu, bo koszty związane z ca-
łością prac mogą sięgnąć nawet 10 
mln zł. Oczywiście będziemy się 
starali o dotacje unijne, ale nie na-
stąpi to wcześniej niż za dwa lata 
– mówi wicewójt Raszyna.  (MAP)

(Nie)Szczęsne działki na sprzedaż

GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
próbują sprzedać kolejne 
działki pod zabudowę 
w miejscowości 
Szczęsne. Wyniki 
ostatniego przetargu 
nie napawają 
jednak optymizmem.

Nie jest tajemnicą, że Grodzisk 
dąży do tego, aby zabudować po-
łudniową i wschodnią część gmi-
ny. Przykładem są Książenice, 
gdzie w ostatnich latach domów 
i mieszkań przybyło niczym grzy-
bów po deszczu. Podobne plany 
grodziscy włodarze mają wobec 
miejscowości Radonie i Szczęsne.

Systematycznie więc gmina 
ogłasza przetargi na niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe. 
Sęk w tym, że z zainteresowaniem 
kupujących jest, póki co, mizer-
nie. Świadczą o tym np. wyniki 

ostatniego przetargu na sprzedaż 
gruntów w Szczęsnem. Wysta-
wionych zostało czternaście dzia-
łek o powierzchni do 1 hektara. 
Cena wywoławcza najmniejszej 
z nich wynosiła 62 tys. zł, a naj-
większej 91 tys. zł. Nie sprzeda-
no żadnej z działek.

W urzędzie nikt z tego powodu 
nie załamuje rąk. – Bo zaintere-
sowanie gruntami mimo wszyst-
ko jest. Rocznie sprzedajemy po 
kilka działek – informuje Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska. Dlaczego więc czerwco-
wy przetarg wypadł tak słabo? 
Zdaniem Galińskiego potrze-
ba jeszcze czasu, aby przycią-
gnąć kupców. – Dlatego wyniki 
przetargu nas nie zmartwiły. 
Powoli realizujemy w tamtym 
rejonie inwestycje związane z in-
frastrukturą. Po ich zakończe-
niu kupcy powinni się pojawić 
– mówi wiceburmistrz.  (MAP)

– Mamy szerokie 
spektrum tego, 
jak mogłaby 
funkcjonować Austeria 
– mówi Mirosław 
Chmielewski, 
wicewójt Raszyna 

przeznaczenie pod konkretny cel 
samego budynku Austerii. – Na 
pewno musi się tam znaleźć izba 
historyczna. Może nawet przy-
rodnicza. W pozostałej części Au-
sterii można stworzyć zaplecze 
gastronomiczno-hotelowe – wy-
licza Chmielewski. Ale o wszyst-
kim zadecyduje rada gminy. 
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W niedzielne (6 lipca) popołudnie 
na ulicy Waryńskiego w Prusz-
kowie doszło do wypadku. – Przy 
elektrociepłowni samochód ude-
rzył w słup. Ucierpiały dwie nasto-
letnie dziewczyny. Na miejscu są 
policjanci, pogotowie oraz straż 
pożarna – informował w dniu 

zdarzenia czytelnik Henryk. Po-
licja podała nam konkretniejsze 
informacje. – Kierujący samocho-
dem marki BMW 18-latek nie do-
stosował prędkości, auto wypadło 
z drogi i uderzyło w słup. Kieru-
jący był trzeźwy, w wydychanym 
powietrzu miał 0,08 mg alkoholu 

w organizmie, czyli 0,16 promila, 
a to jest dopuszczalna wartość 
– powiedziała kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy pruszkowskiej 
policji. – Samochodem jechały 
cztery dość młode osoby. Trzy za-
brano do szpitala. Jednak odniosły 
niegroźne obrażenia – dodała. (DP)

Wypadek na Waryńskiego, 
kierujący BMW uderzył w słup

PRUSZKÓW

Piątek, 11 Lipca 2014

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa nie rezygnuje 
z remontu torowiska. 
Z robotami zamierza 
ruszyć jeszcze podczas 
tych wakacji. Wiadomo, 
co to może oznaczać 
dla pasażerów...

P rzewoźnik chciał wystar-
tować z remontem toru 
nr 1 na odcinku Warsza-

wa Śródmieście – Komorów 
pod koniec czerwca. Przetarg 
wygrało Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Specjalistycznego 
„TRANSKOL”. Firma straci-
ła jednak certyfi kat do przewo-
żenia materiałów budowlanych 
koleją i tym samym nie mogła 
wykonać remontu. Odstąpiono 
więc od podpisania umowy.

W drugiej połowie czerwca 
WKD ogłosiła, że remontu (na 
razie) nie będzie, składy pojadą 
według normalnego rozkładu. 
Przewoźnik nie wykluczał ru-
szenia z pracami jeszcze w tym 
roku, choć priorytetem było prze-
prowadzenie robót w wakacje, 
gdy pasażerów jest mniej.

Po przeanalizowaniu sytuacji 
kolejarze zdecydowali ogłosić 
teraz kolejny przetarg. Zmieni-
li też plan inwestycji – podzielili 
ją na dwa etapy. Pierwszy doty-
czy remontu dwóch kilometrów 

Remont jeszcze w wakacje?
WKD zamierza przeprowadzić roboty torowe w dwóch etapach

I w możliwie najkrótszym ter-
minie od dnia podpisania umo-
wy i będzie w stanie je zakończyć 
przed końcem sierpnia tego ro-
ku – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 

Jednak podział inwestycji 
na etapy to niejedyna zmiana. 
Chodzi o organizację ruchu. Do 
końca sierpnia tego roku WKD 
planuje zamknąć – na czas ewen-
tualnego remontu – oba tory 
(nr 1 i 2) na odcinku od Warsza-
wy Śródmieście do Warszawy 
Zachodniej, a dopiero w 2015 r. 
wyłączyć z ruchu i naprawić tor 
nr 1 na odcinku między War-
szawą Zachodnią a Komorowem.

A co się stanie, gdyby nie uda-
ło się wyłonić wykonawcy prac? 
– Będziemy analizować kolej-
ne scenariusze dla realizacji 
tego przedsięwzięcia – twier-
dzi Kulesza. Szczegółowe in-
formacje dotyczące organizacji 
ruchu na czas remontu WKD 
ma podać niebawem.

toru nr 1 na odcinku od Warsza-
wy Śródmieście do Zachodniej, 
drugi prac na 15-kilometrowym 
fragmencie między Warszawą 
Zachodnią a Komorowem. 
Etap I miałby ruszyć i zakoń-
czyć się w te wakacje. Kolejny 
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Rada będzie większa
RASZYN
Wojewoda mazowiecki 
wydał rozporządzenie 
w sprawie ustalenia 
liczby radnych 
wybieranych 
w jesiennych wyborach 
do rad powiatów 
i gmin. O sześć 
mandatów wzrośnie 
liczba radnych 
w gminie Raszyn. 

16 listopada będziemy gło-
sować na nowych radnych, 
a także na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. 
W porównaniu do ostatnich 
wyborów samorządowych 
w części gmin na Mazow-
szu wzrośnie liczba rajców. 
W naszym regionie dotyczy 
to Raszyna. W radzie gminy 
przyszłej kadencji znajdzie się 
21 radnych, a nie jak dotych-
czas 15. – Wynika to z faktu, 
że w ostatnich latach wzro-
sła nam liczba mieszkańców. 
Gminę zamieszkuje już ponad 
21 tys. osób, tak więc zgodnie
z ustawą radnych również musi 
być więcej – wyjaśnia Dariusz 
Marcinkowski, przewodni-
czący rady w Raszynie.

Co ciekawe, gmina już przed 
czterema laty mogła starać się 
o zwiększenie liczby radnych. 
– Teoretycznie istniała taka 
możliwość, jednak brakowało 
oficjalnych danych potwier-
dzających faktyczną liczbę 
mieszkańców – mówi prze-
wodniczący, który osobiście 
nie jest za poszerzeniem rady. 

– Nie uważam, aby dla naszej 
gminy, która mimo wszystko 
jest małym samorządem, miało 
to aż takie pozytywne znacze-
nie. Jestem zdania, iż 15 rad-
nych to była odpowiednia liczba 
– twierdzi Marcinkowski. War-
to wspomnieć, że na poszerze-
niu rady skorzystają ci, którzy 
będą ubiegali się o mandaty 
w Rybiu i w samym Raszynie.

W pozostałych radach nie 
nastąpią (liczbowe) zmiany. 
W radzie powiatu pruszkow-
skiego zasiądzie 27 radnych, 
natomiast w powiecie grodzis-

Ogromna 
przebudowa 
i mniejsze 
remonty

GRODZISK MAZOWIECKI
Z racji tego, że rusza 
przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 
pozostałe inwestycje 
oświatowe w Grodzisku 
zaplanowane w wakacje 
będą prowadzone na 
mniejszą skalę.

Gigantyczna wręcz inwestycja, 
czyli przebudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Kiliń-
skiego zakończy się w sierpniu 
przyszłego roku. Do tego cza-
su dzieci z klasy pierwszej bę-
dą się uczyły w budynku przy 
ul. Bartniaka, uczniowie klas II 
i III będą dowożeni do Szkoły 
Podstawowej nr 4. 

– Szkoła po przebudowie bę-
dzie funkcjonalna, nowoczesna 
i dobrze wyposażona. Moder-
nizacja spowoduje, że w jej mu-
rach pomieści się do stu uczniów 
więcej. Układ ścian wewnętrz-
nych będzie zupełnie zmieniony, 
co umożliwi powstanie pełnowy-
miarowych sal lekcyjnych, du-
żej sali rekreacyjnej, pomiesz-
czeń świetlicowych i stołówki 
– informuje Ewa Burzyk, dyrek-
tor Biura Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Oświaty 
w Grodzisku. Łączny koszt prac 
wyniesie ponad 8 mln zł.

Przebudowa „jedynki” pochło-
nie gros środków przeznaczo-
nych na modernizację placówek 
oświatowych w mieście. Nie 
oznacza to, że inwestycji nie bę-
dzie. W Szkole Podstawowej nr 
2 przy ul. Westfala zaplanowa-
no remont instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, a w Gimnazjum nr 
3 robotnicy zajmą się instalacją 
elektryczną. Z kolei Przedszko-
le nr 1 przy ul. Zondka przejdzie 
remont dachu. Ponadto miasto 
zaplanowało przeprowadzenie 
szeregu drobniejszych prac, jak 
choćby utworzenie dodatkowej 
szatni w SP 4 czy wydzielenie 
pomieszczeń administracyjnych 
w Gimnazjum nr 1.  (MAP)

zaplanowano na przyszłorocz-
ne lato. – Jesteśmy zaintere-
sowani wyborem wykonawcy, 
który będzie w stanie rozpo-
cząć prace w ramach etapu 

– Jesteśmy 
zainteresowani 
wyborem wykonawcy, 
który będzie w stanie 
rozpocząć prace 
w ramach etapu I 
w możliwie 
najkrótszym terminie 
– mówi rzecznik WKD  

Reklama

kim 21. Tyle samo radnych 
znajdzie się w grodziskiej ra-
dzie miejskiej. W pozostałych 
samorządach (Milanówek, 
Baranów, Żabia Wola, Jakto-
rów, Podkowa Leśna) rady li-
czyć będą 15 osób.

W Pruszkowie rada miasta 
nadal składać będzie się z 23 raj-
ców. W Piastowie i Brwinowie 
radnych będzie po 21, w Micha-
łowicach i Nadarzynie miesz-
kańcy wybiorą po piętnastu 
swoich przedstawicieli.  (MAP)

tylu radnych znajdzie 
się w przyszłej Radzie 
Gminy Raszyn

21

W artykule „Włodarze regionu 
dostali absolutoria” (Gazeta 
WPR, nr 266 z dnia 27 czerw-
ca 2014 r.) wkradł się, z winy re-
dakcji, błąd. Za absolutorium dla 
burmistrza Milanówka głoso-
wało 11, a nie, jak napisaliśmy,
12 radnych. Przepraszamy.
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Sprostowanie

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba  
informuje

o zawarciu umowy Nr 01795/14/FPK/NCK  
w dniu 07.04.2014 r. z Ministrem Kultury i Dzie- 
dzictwa Narodowego, dotyczącej dofinansowa-
nia zadania pn. „Zakup wyposażenia scenicznego 
do nowo powstającego Centrum Kultury i Dzie-
dzictwa w Raszynie” w formie dotacji , w kwocie 
120 000,00 zł.Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Pustostan (póki co) nie do ruszenia
PRUSZKÓW
Runął strop pustostanu 
przy ul. Daszyńskiego 
w Pruszkowie. 
– Czy musi wydarzyć 
się jakaś tragedia, 
aby ta rudera w końcu 
została rozebrana 
– zastanawia się jeden 
z naszych czytelników.

Do zdarzenia doszło kilka 
dni temu. Budynek znajduje 
się praktycznie na rogu ul. Da-
szyńskiego i Szczęsnej. – Za-
walił się strop pustostanu. 
W budynku nikt nie przebywał. 
Obiekt został zabezpieczony 
przez straż pożarną – informu-
je kom. Dorota Nowak z prusz-
kowskiej Komendy Powiatowej 
Policji. – Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Ale dopóki ta 
rudera będzie tam stała stano-
wi zagrożenie dla ludzi. Szcze-
gólnie przechodniów – uważa 
czytelnik Mariusz, który był 
świadkiem akcji straży i poli-
cji przy ul. Daszyńskiego. Jak 
większość osób tam obecnych 
jest zdania, że pustostan powi-
nien zostać szybko rozebrany. 

Podobną opinię wyraża 
pruszkowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”, które zarzą-
dza budynkiem. Jest tylko je-
den problem…– Budynek jest 
w wykazie nieruchomości gmin-
nych, niestanowiących własno-
ści miasta – wyjaśnia Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS. 
– Krótko mówiąc, pustostan 
ten jest własnością prywatną. 
Jakakolwiek próba remontu, 
a w tym przypadku najlepszym 
rozwiązaniem byłoby wyburze-
nie budynku, wymaga zgody 
właściciela – dodaje. Miasto nie 
decyduje się na ten krok z oczy-
wistych powodów, aby uniknąć 

nieprzyjemności w przypad-
ku pojawienia się roszczeń
ze strony spadkobierców. 

Rozwiązaniem kłopotliwej 
sytuacji może być decyzja in-
spektora nadzoru budowlane-
go. – Jeśli uzna on, że rozbiórka 
jest konieczna ze względu na 
istniejące zagrożenie budo-
walne, to wówczas roszcze-
nia nie są uzasadnione. Nie 
ma żadnych wątpliwości co do 
rozbiórki. Tylko w ten sposób 
możemy oczyścić działkę – przy-
znaje Zbigniew Piotrzkowski. 

Jako przykład podaje ul. Ci-
chą, gdzie swego czasu właśnie 
dzięki decyzji Państwowego 
Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego udało się wyburzyć 
pustostan. – Nie mamy takich 
problemów w przypadku bu-
dynków należących do naszego 
zasobu. Staramy się na bieżą-
co je rozbierać. Pamiętać nale-
ży jednak, że część z nich jest 
jeszcze po części zasiedlo-
na. Natomiast budynki, które 
w głównej mierze nadają się 
do rozbiórki są w większości 
własnościami prywatnymi 
– twierdzi prezes TBS.  (MAP)
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Na parkingu przybędzie miejsc
REGUŁY
Dobra wiadomość dla 
kierowców. Przy stacji 
WKD Reguły będzie więcej 
miejsc postojowych. 
Przebudowany zostanie 
parking przy ul. Kuchy.

Niewielki parking między ulica-
mi Kuchy i Przytorową wkrótce 
się powiększy. Dziś trudno tu po-
stawić samochód. Sytuacja się 
poprawi, bo kierowcy do dys-
pozycji będą mieli 80 miejsc, 
z czego jedno dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej. – Staramy się 
zrealizować pełny projekt, bo 
obecny parking to tylko pierwszy 
etap całego przedsięwzięcia. Zde-
cydowaliśmy się realizować bu-
dowę parkingu etapami, bo nie

 było dużego zapotrzebowania. 
Dziś sytuacja się zmieniła. Są dni 
kiedy na parkingu brakuje wol-
nych miejsc, stąd decyzja o roz-
budowie – mówi Piotr Pacyna 
z Referatu Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Gminy Michałowice.

Wykonawca, który zostanie 
wybrany w przetargu będzie 
miał dwa miesiące na rozbu-
dowę parkingu. Jest szansa, że 
umowa z fi rmą zostanie pod-
pisana na przełomie sierp-
nia i września. To oznacza, że 
z „rozszerzonego” parkingu kie-
rowcy będą mogli korzystać pod 
koniec listopada. Piotr Pacyna: 
– Wszystko zależy od tego, jak 
rozstrzygnięty zostanie prze-
targ, Chcielibyśmy, żeby parking 
był gotowy w tym roku.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” 
w Pruszkowie wprowadza 
nowe rozwiązanie. 
Aby sprawdzić konto 
czynszowe lub podać stan 
wodomierzy mieszkańcy 
nie będą już musieli 
dzwonić do TBS-u.

Papierowe wyciągi z infor-
macjami o wysokości czyn-
szu, rozliczeniu wody czy 

energii elektrycznej do tej pory 
mieszkańcy bloków TBS oraz 

Konto czynszowe przez internet
prace zostaną wykonane. System 
wdrażamy już od ponad pół roku, 
więc zakończenie prac jest plano-
wana na październik 2015 r. W ra-
mach tej modernizacji będziemy 
chcieli wprowadzić również kon-
ta internetowe dla członków spół-
dzielni. Po zalogowaniu będą mogli 
sprawdzić stan konta czynszo-
wego – twierdzi Ewa Palczew-
ska z działu księgowości PSM.

I dodaje: – System będzie dzia-
łał dwutorowo. Musimy pamiętać, 
że w naszych zasobach mieszka-
ją również osoby starsze, więc 
nie możemy ukierunkować się 
wyłącznie na internet. Po wpro-
wadzeniu systemu nadal będzie 
można do nas przyjść i wyjaśnić 
sprawy rachunków. 

budynków komunalnych zarzą-
dzanych przez spółkę dostawali 
do skrzynek pocztowych. Wielu 
z nich miało problemy z ustale-
niem, jak duża jest nadpłata (lub 
niedopłata) na koncie czynszo-
wym. Równie uciążliwe było po-
dawanie stanów wodomierzy.

Teraz mieszkańcy mogą stan 
konta czynszowego sprawdzać za 
pośrednictwem internetu. Choć 
dla wielu takie rozwiązanie to już 
standard, dla TBS-u to krok milo-
wy. – System wprowadzamy w ca-
łych naszych zasobach. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie każdy będzie 
chciał i umiał z tego korzystać. Każ-
dy najemca dostanie swój login i ha-
sło. W ten sposób będzie można 
na bieżąco kontrolować rachunki 

– informuje Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes TBS „Zieleń Miejska”.

Jednak, aby móc się zalogować 
do systemu trzeba... pofatygować 
się do siedziby TBS-u. – Nie mo-
żemy wysyłać loginu i hasła ze 
względu na ochronę danych oso-
bowych. Informacja już trafi ła do 
mieszkańców w postaci ogłoszeń 
na klatkach – mówi prezes Pio-
trzkowski. – Lokatorzy są zainte-
resowani tym rozwiązaniem, bo 
codziennie zgłasza się do nas blisko 
10 osób – podkreśla. Czy o podob-
nym rozwiązaniu myśli Pruszkow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa? 
– Jesteśmy na etapie modernizacji 
systemów internetowych w spół-
dzielni. Mamy umowę z wykonaw-
cą, że w ciągu dwóch lat wszystkie 

Konto czynszowe przez internet

GRODZISK MAZOWIECKI
Nocą 7 lipca mieszkaniec Grodzi-
ska poinformował policję o głośno 
zachowujących się mężczyznach 
przy jednej z ulic. Byli nietrzeźwi, 
a przybyłych na miejsce funkcjo-
nariuszy zaczeli obrażać. Jeden 
z mężczyzn, Damian N., nawet 
szarpał policjanta. Gdy przewożono 

całą trójkę na komendę, Damian 
N. kopał w drzwi radiowozu, nisz-
cząc elementy wyposażenia au-
ta. Jak się też później okazało, 
w mieszkaniu kolejnego mężczy-
zny, Daniela J., policjanci znaleź-
li 100 gr marihuany. Damian N., 
Daniel J. i Bartłomiej R. usłyszeli 

Zaatakował policjanta 
i uszkodził radiowóz

zarzuty znieważenia funkcjonariu-
szy. Pierwszy z nich dodatkowo 
odpowie za naruszenie nietykal-
ności i kierowanie gróźb karalnych 
wobec policjantów, a także uszko-
dzenie policyjnego pojazdu. Daniel 
J. poniesie też karę za posiadanie 
środków odurzających. (DP)
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PRUSZKÓW
Strażacy ewakuowali mieszkańców 
bloku przy ul. Działkowej w Pruszko-
wie. Zdarzenie miało miejsce 9 lipca 
wieczorem. – Pierwsza informacja 
była taka, że na klatce ktoś rozpy-
lił gaz pieprzowy. Jednak gdy straża-
cy dokonali dokładnych pomiarów, 
wyszło im jakieś stężenie dwutlenku 

węgla, zdecydowali się więc wypro-
wadzić mieszkańców i przewietrzyć 
blok. Ok. godz. 23.00 stwierdzono, 
że mieszkańcy mogą wrócić do lo-
kali. Ewakuowano osoby z 20 miesz-
kań bloku przy ul. Działkowej 115 
– powiedziała kom. Dorota Nowak, 
rzecznik Komendy Powiatowej Policji 

Ewakuacja mieszkańców  
bloku przy ul. Działkowej

w Pruszkowie. – Wyniki pomiarów 
były dziwne, bo mimo iż najprawdo-
podobniej ktoś rozpylił tam gaz pie-
przowy, to pojawiło się też stężenie 
dwutlenku węgla. Nie wiadomo skąd 
– mówił mł. bryg. Lesław Pawul 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. (DP)
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Raport po tragedii 
na przejeździe kolejowym
KOZERKI
Dróżnik był pod 
wpływem amfetaminy 
i niewłaściwie 
zareagował 
w niebezpiecznej sytuacji 
– wynika m.in. z raportu 
jaki przedstawiła 
Państwowa Komisja 
Badania Wypadków 
Kolejowych. Raport 
dotyczy tragedii na 
przejeździe w Kozerkach.

30 września 2013 r. w osobowe-
go peugeota stojącego na prze-
jeździe kolejowym w Kozerkach 
uderzył jeden, a po chwili dru-
gi pociąg. Kobieta kierująca 
autem zginęła, a jej dwie córki 
odniosły ciężkie obrażenia.

Po blisko 10 miesiącach od 
tego zdarzenia Państwowa Ko-
misja Badania Wypadków Ko-
lejowych opublikowała raport. 
W dokumencie stwierdza się, że 
dróżnik zamykał szlabany zbyt 
późno. W rezultacie zaczęły opa-
dać tuż po wjeździe na przejazd 
ciężarówki, za którą jechał Peu-
geot 407 z matką i trójką dzieci. 
Aby umożliwić zjazd z przejazdu 
samochodom, dróżnik pozosta-
wił otwarty jeden ze szlabanów. 
Ciężarówka przed peugeotem je-
chała bardzo wolno, gdyż miała 
problemy z wyminięciem inne-
go samochodu ciężarowego stoją-
cego przed przejazdem. Jezdnia 
była zbyt wąska i jadąca za nią 

osobówka z kolei nie miała jak 
wyminąć poprzedzajacego ją tira 
i zatrzymała się na torach. Tym-
czasem zbliżał się pociąg Kolei 
Mazowieckich, którego maszy-
nista (ze względu na gęstą mgłę) 
zauważył stojącego na torach 
peugeota dopiero ok. 100 m od 
przejazdu. Rozpoczął hamowa-
nie, ale pociągu nie udało się za-
trzymać. Skład uderzył w lewy 
bok auta, samochód odrzuciło na 
drugi tor. Chwilę później uderzy-
ła w niego nadjeżdżająca loko-
motywa składu PKP Intercity...

Jak stwierdziła komisja, dróż-
nik znajdował się pod wpływem 
środków odurzających. Naru-
szył także „Regulamin obsługi 
przejazdu” rozpoczynając zbyt 
późno zamykanie rogatek. Po-
winien również powiadomić 
dyżurnych ruchu sygnałem alar-
mowym o konieczności zatrzy-
mania pociągów ze względu na 
zablokowanie przejazdu przez 
samochody. Tego nie zrobił.

Zwrócono też uwagę, że przy-
czyną (tzw. pierwotną) była nie-
właściwa organizacja ruchu dro-
gowego przez przejazd i niedosto-
sowanie jego stanu technicznego 
oraz obsługi do wzrostu natęże-
nia ruchu drogowego przez tory, 
spowodowanego zamknięciem 
wiaduktu w Grodzisku Mazo-
wieckim. Komisja wytknęła 
nieskuteczny nadzór nad pracą 
dróżników i stanem utrzyma-
nia infrastruktury.  (DP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Termin uruchomienia 
autobusowego połączenia 
pomiędzy Raszynem 
a Pruszkowem przesunięty. 
Prawdopodobnie 
na sierpień.

S tart tak wyczekiwanej linii 
autobusowej zapowiadany 
był na lipiec. Gmina Raszyn, 

która podjęła się realizacji zadania 
zabezpieczyła nie tylko środki fi -
nansowe i opracowała regulamin 
przejazdów, ale też podpisała poro-
zumienie (na obsługę połaczenia) 
ze stołecznym Zarządem Trans-
portu Miejskiego. I kiedy wydawało 
się, że pierwsze autobusy faktycz-
nie wyjadą na trasę z początkiem 
wakacji, pojawił się problem.

ZTM zakwestionował stan 
przystanków, na których użytko-
wanie nie miał do tej pory pozwo-

Autobusy wyjadą z poślizgiem
fi nansowych. – Oczywiście rozu-
miemy ZTM, który myśli o bez-
pieczeństwie pasażerów, ale re-
alizacja przedstawionych uwag 
wymaga czasu. To z kolei opóźni 
termin uruchomienia linii – mó-
wi Dariusz Marcinkowski, prze-
wodniczący raszyńskiej rady.

Kiedy więc autobusy wyjadą 
na trasę? – Na szczęście gmina 
kończy uzgodnienia. Połączenie 
powinno więc ruszyć w sierpniu 
– twierdzi Marcinkowski.

Linia rozpocznie bieg najpraw-
dopodobniej spod raszyńskiej 
Biblioteki Publicznej i pojedzie 
kolejno: al. Krakowską, ul. Soko-
łowską, skręci w Pęcice, a stamtąd 
dojedzie już do Szpitala Powia-
towego. W samym Pruszkowie 
linia dowiezie pasażerów do sta-
rostwa, urzędu pracy, urzędu 
skarbowego i Szpitala Kolejowe-
go. Natomiast w drodze powrotnej 
z ul. Sokołowskiej skręci w pra-
wo i pojedzie do Janek, a stamtąd 
w kierunku al. Krakowskiej. 

Linia pomiędzy Raszynem a Pruszkowem wystartuje prawdopodobnie w sierpniu

lenia. Chodzi głównie o posto-
je przy ul. Sokołowskiej, w Pęci-
cach czy część przystanków w sa-

mym Pruszkowie. Co ciekawe, 
przedstawiciele przewoźnika nie
mieli żadnych uwag w momencie, 
kiedy wespół z przedstawiciela-
mi raszyńskiego magistratu ob-
jeżdżali przyszłą trasę przejazdu 
autobusu. Zastrzeżenia pojawi-
ły się po podpisaniu z urzędem 
gminy stosownego porozumie-
nia na uruchomienie linii i zabez-
pieczeniu przez Raszyn środków 
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Kolejne drogowe rozdanie
w ramach „schetynówki”
REGION
11 nowych projektów 
otrzyma dofi nansowanie 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Wśród 
nich są dwie ulice 
w gminie Brwinów.

Pierwotne rozdanie „schetynó-
wek”, które miało miejsce na 
początku roku, nie było zbyt 
korzystne dla naszego regio-
nu. Wtedy do dofi nansowania 
zakwalifikowała się jedynie 
przebudowa odcinka ul. Par-
kowej w Jaktorowie. Udało się 
jednak wygospodarować pie-
niądze i w kwietniu wojewoda 
mazowiecki rekomendował do 
dofinansowania siedem dodat-
kowych wniosków.

Dotacje otrzymają więc pro-
jekt budowy ul. Przyszłości rea-
lizowanej przez powiat prusz-
kowski, przebudowa odcinka 
powiatowej drogi z Grodziska 
Mazowieckiego do miejsco-
wości Józefina, przebudowa 
ul. 3 Maja w Izabelinie. Żabia 

Wola dostanie dotację na prze-
budowę drogi Żabia Wola – Mu-
suły o długości 2,2 km, Prusz-
ków za pieniądze ze „schetynó-
wek” rozbuduje ul. Przejazdową 
w ramach południowo-zachod-
niej obwodnicy miasta, a Gro-
dzisk Mazowiecki uzyska do-
fi nansowanie na modernizację 
dróg gminnych łączących auto-
stradę A2 z krajową ósemką.

To nie koniec. Niedawno oka-
zało się, że do dofi nansowania za-
łapało się kolejnych 11 projektów, 
w tym jeden z naszego regionu. 
Gmina Brwinów otrzyma 1,1 mln 
zł na przebudowę ulic Wiosen-
nej i Piłsudskiego w Kaniach. Pił-
sudskiego przejdzie gruntowny 
remont na odcinku od drogi woje-
wódzkiej nr 719 do ul. Strefowej, 
natomiast Wiosenna zostanie 
zmodernizowana na fragmen-
cie między ulicami Piłsudskiego 
a Nadarzyńską. Łącznie roboty 
obejmą blisko półtora kilome-
tra dróg. 9 mln zł, które zostanie 
przeznaczone na dodatkowe in-
westycje pochodzi z oszczędno-
ści przetargowych.  (DP)

Musical w Dni Miasta
GRODZISK MAZOWIECKI
W drugi weekend 
września odbędą się 
w Grodzisku Dni Miasta. 
Jak już informowaliśmy, 
jako gwiazda wystąpi 
Zakopower. Ale będzie 
też musical.

Grodziszczanie pobawią się 
głównie na placu przed Cen-
trum Kultury. Ogłoszony zo-
stał szczegółowy harmonogram 
imprezy, która odbędzie się 
13 i 14 września. Dni Miasta 
rozpocznie fi nał konkursu na 
najlepszą orkiestrę dętą krajo-
wej sieci obszarów wiejskich. 
Orkiestry zaprezentują się 
publiczności na grodziskim 
deptaku, w sobotę 13 wrześ-
nia (początek godz. 11.00). 
Później świętowanie przenie-
sie się pod CK, gdzie od godz. 
17.00 ruszą programy ani-
macyjne dla dzieci oraz kon-
certy grup młodzieżowych. 
O godz. 19.00 wystąpi gwiazda 
wieczoru – grupa Zakopower.

Natomiast w niedzielę 
14 września mieszkańcy Gro-
dziska będą mogli wziąć udział 

w niezwykłym wydarzeniu 
muzycznym. Musical „Czło-
wiek z La Manchy” (na zdję-
ciu), bo o nim mowa, rozpocznie 
się o godz. 18.00 na placu przy 
ul. Spółdzielczej. Spektakl bę-
dzie muzyczną opowieścią 
błędnego rycerza Don Kichota. 
„Człowiek z La Manchy" to rów-
nież jedna z najbardziej wzru-
szających opowieści o mądrości 
i głupocie, o marzeniach i rze-
czywistości, o teatrze i życiu. 
Przedstawienie zaprezentuje 
Teatr Muzyczny z Łodzi, który 
za ten musical otrzymał aż trzy 
Złote Maski.   (MAP)

in
TE

rn
ET

Uruchomienie 
tak wyczekiwanej 
linii zapowiadane 
było na lipiec

AGD-MULTIMEDIA-RTV

lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,  
sprzęt kuchenny do zabudowy, 
czajniki, expresy, roboty  
kuchenne, odkurzacze, żelazka, 
telewizory, kina domowe,  
odtwarzacze DVD, dekodery 
DVB-T, komputery,  
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria 
AGD, akcesoria rtv, 
akcesoria  
komputerowe  
i wiele innych.

DENAR

Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51 tel.22/724-35-98
Grodzisk Maz. 11 Listopada 48 tel.22/755-56-74
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK tel.22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190
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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.

Dotacja z BGK na lokale socjalne 

Ponad 3 mln złotych 
gmina Grodzisk Mazo-
wiecki pozyskała z Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) na budowę dwóch bu-
dynków socjalnych. Wieloro-
dzinne, czterokondygnacyjne 

budynki mają stanąć przy 
ul. Traugutta w Grodzisku Ma-
zowieckim. Znajdą się w nich 
64 mieszkania o różnej wiel-
kości, od 32,5 m2 do 49,6 m2. 

Koszt inwestycji to ponad 
11 milionów złotych. Dotacja 

stanowi 30 procent wartości 
całości inwestycji. Dokład-
ny koszt budowy i wysokości 
dotacji poznamy po rozstrzy-
gnięciu przetargu. Wniosek 
o dofi nansowanie został ocenio-
ny bardzo dobrze i znalazł się 

na 9 miejscu listy rankingowej. 
Budowa ruszy jeszcze w tym 
roku, po wszystkich rozstrzy-
gnięciach przetargowych. 
Przewidywana data zakończe-
nia realizacji przedsięwzięcia - 
czerwiec 2016 roku. 

Gmina Grodzisk Mazowiec-
ki rozpoczęła przygotowa-
nia do opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
– strategicznego dokumentu, 
który jest jednym z warun-
ków ubiegania się o środki 
z Unii Europejskiej w la-
tach 2014-2020 na zadania 
związane z ochroną środo-
wiska i efektywnością ener-
getyczną. 

Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej ma przyczynić się 
do osiągnięcia celów okre-
ślonych w pakiecie klima-
tyczno-energetycznym do 
roku 2020 (m.in. redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
oraz zwiększenia udziału 
energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych). Oprócz 
korzyści w skali makro doce-
lowo Plan ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom gminy 
poprzez poprawę jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie
kosztów energii.

W październiku 2013 Gmi-
na złożyła wniosek do Na-
rodowego Funduszu Och-
rony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie  

o dofinansowanie opraco-
wania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Wysokość 
otrzymanej dotacji wynosi 
85% kosztów jego przygo-
towania.

Prace nad tym strategicz-
nym dokumentem już się 
rozpoczęły, a po rozstrzy-
gnięciu postępowania prze-
targowego wybrana do tego 
celu została zewnętrzna fi r-
ma specjalistyczna – Cen-
trum Doradztwa Energe-
tycznego Sp. z o.o.  

W I etapie opracowywa-
nia Planu konieczne jest 
przeprowadzenie inwenta-
ryzacji emisji CO2, zużycia 
energii oraz jej produkcji, 
a także pozyskanie danych 
statystycznych i ewidencyj-
nych poprzez przeprowa-
dzenie ankietyzacji wśród 
mieszkańców Gminy. 

Ankieta w wersji elektro-
nicznego formularza jest 
dostępna na stronie: www.gro-
dzisk.pl pod banerkiem „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej” . 

Za wszelką współpracę 
mieszkańcom Gminy dzię-
kujemy!

Kolejne dotacje dla Gminy

 Budynek komunalny przy ul. Żeromskiego

  

Trwa piąta już edycja 
projektu „Powiat 
Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju”.
60 uczestników ma przed 
sobą bardzo pracowity rok, 
ponieważ harmonogram 
zajęć w ramach 
działania jest napięty.

Organizatorami projektu są 
Powiat Pruszkowski i Po-
wiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie. Benefi cjentami tej 
edycji jest 60-osobowa grupa 
składająca się z wychowanków 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzin zastępczych, 
osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
– z dysfunkcją narządu ruchu, 
chorych na stwardnienie roz-
siane i zrzeszonych w Polskim 
Towarzystwie Stwardnienia Roz-
sianego Koło w Pruszkowie, osób 
niewidzących i niedowidzących 
zrzeszonych w Polskim Związku 
Niewidomych Koło w Pruszko-
wie oraz uchodźców. 

Na początku lipca grupa osób 
niepełnosprawnych wzięła udział 
w wyjazdowych „Warsztatach 
z zakresu przystosowania kom-
petencji i nowych umiejętności 

Projekt, który odkrywa mocne strony uczestników

Szansą Twojego Rozwoju” za-
planowano na koniec marca 
2015 r. Niewykluczone jednak, 
że ten termin uda się przesunąć, 
ponieważ Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Projektów Unijnych 
ma jeszcze środki do rozdziele-
nia. Całkowity koszt projektu to 
ok. 1,7 mln zł, z czego środki euro-
pejskie stanowią ponad 1,4 mln zł,
77 tys. zł to pieniądze z dotacji ce-
lowej budżetu krajowego, a pra-
wie 179 tys. zł to wkład własny. 

mieli okazję popływać rowerami 
wodnymi i żaglówkami. Znalazła 
się chwila na wspólne ognisko. 

To tylko część działań w ramach 
projektu. Jakie jeszcze zajęcia są 
przygotowane? Uczestnicy przej-
dą kursy zawodowe, na warsztaty 
wyjadą również osoby usamo-
dzielniające się i uchodźcy, odbę-
dą się spotkania z psychologiem, 
prawnikiem. Dodatkowo dla bene-
fi cjentów przygotowano vouche-
ry na usługi stomatologiczne.

projektu w sferze społecznej. 
Dotychczas brali udział w ta-
kich akcjach jak np. „Sprząta-
nie Świata”. Uczestniczyli też 
w ECCO Walkathonie, z któ-
rego „wychodzone” pieniądze 
przekazali na różne działania, 
m.in. zakup sprzętu ratującego 
życie wcześniaków ze Szpitala 
Dzieciątka Jezus w Warszawie. 
Idea potrzebujący też pomagają.

Zakończenie piątej edycji 
projektu „Powiat Pruszkowski 

społecznych i zawodowych”, 
które odbywały się w Centrum 
Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym 
Dobry Brat w Osieku. W ramach 
warsztatów uczestnicy mieli m.in. 
grupowe i indywidualne zajęcia 
z psychologiem. Określali swo-
je cele, odkrywali mocne strony 
i talenty. Uczestnicy projektu bra-
li też udział w zajęciach rehabili-
tacyjnych. Nie zabrakło czasu na 
rekreację i integrację – benefi cjen-
ci wybrali się na spływ kajakowy, 

W każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca odbywają się 
spotkania integracyjno-tech-
niczne pracowników projektu 
z benefi cjentami w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Prusz-
kowie. W trakcie takich spotkań 
uczestnicy mogą przekazać swo-
je pomysły dotyczące realizowa-
nych działań.

„Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju” to również 
forma aktywizacji benefi cjentów 

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

Dam pracę

 ► Do sprzątania domu Panią wiek 
do 45 lat  praca wtorek i piątek 
Pruszków Gąsin 787 114 146 

 ► Duża fi rma zatrudni od zaraz 
Panie i Panów do sprzątania 
wagonów osobowych PKP przy 
ul. Chłopickiego (Warszawa 
– Olszynka Grochowska). Praca 
w systemie zmianowym (do 
uzgodnienia). Wynagrodzenie: 
7zł netto/h. Kontakt: biuro fi rmy 
przy ul. Marsa 56A (Rembertów), 
pokój 207. Kontakt tel. 510 014 898 
lub 510 012 549

 ► FRYZJERKĘ/RA ,STAŻYSTKĘ 
607 052 845 

Kelnera na etat oraz na bankiety 
do hotelu w Otrębusach, 
CV: info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828 

 ► Magazynierzy – od zaraz, 
Żabia Wola, chłodnia, stała 
i stabilna praca, wynagrodzenie 
podstawowe + premia. 
Email: amuras@job-impulse.pl, 
tel.: 504 730 707 

 ► OPERATOR  - MECHANIK 
– ELEKTRONIK - MASZYNY 
PAKUJĄCE -  PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ - SYSTEM 3 ZMIANOWY 
– SOKOŁÓW K/JANEK
windykacja@coffee-service.eu 

 ► Operatorzy maszyn – Natolin 
(4km od Grodziska), stawka 
godzinowa + gwarantowana 
premia. Tel: 504 730 707
Email: amuras@job-impulse.pl 

 ► Praca w składzie budowlanym- 
Płochocin. Kontakt 22 713-81-97  
anna.nurowska@partnerpraca.pl

Praca w zakładzie 
kamieniarskim, 501 182 330  

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów. 
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 kierowcę kat.B, C 
z doświadczeniem z okolic Błonia 
604 163 056

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

Zatrudnimy sympatyczną, 
pracowitą i uczciwą osobę do 
pracy w weekendy w kawiarni 
GAGA KAFE! Wymagania: 
- doświadczenie w pracy 
w gastronomii, 
- książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, 
- wysoka kultura osobista. 
CV + zdjęcie prosimy przesyłać 
na adres kontakt@gagakafe.pl 

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 

 ► Działkę rekreacyjną w Kajetanach 
zagospodarowaną z drewnianym 
domkiem, 664 312 285 

Mieszkania w Milanówku 
80-117 m2, 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 

 ► Sprzedam działkę budowlaną  
517m2 ul. Murarska. Pruszków  
tel. 507 845 166 

 ► 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 2600 m2. 
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

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609 218 062 

Lokale usługowo-handlowe 
Komorów 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 

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

 ► Mercedes-Benz C220 CDI (sedan), 
2002 rok, bezwypadkowy, przebieg 
116 000 udokumentowany, 
501 177 364 

Sprzedam

 ► 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

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

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

Brukarstwo solidnie, 
696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Dla fi rmy do 10 000 zł! Szybka 
pożyczka, wygodna spłata. 
Provident Polska S.A. 
600 400 288 (taryfa wg 
opłat operatora) 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

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

 ► Dźwigi usługi 501 299 778 

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, 
renowacje, 602 828 088 

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

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

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

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► ZŁOTA RĄCZKA 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 350 zł, Pruszków, 
508 357 334 

Różne

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

 ► Elektryk domowy + awarie, 
664 634 750 

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

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

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, 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 
22 798 20 00 

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

Studnie, 601 231 836 

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

Piątek, 11 Lipca 2014

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze 
w okresie od 02.07.2014 r. do 23.07.2014 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych 
przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY  
I METALI KOLOROWYCH
JANKI UL. MSZCZONOWSKA 9

ATRAKCYJNE CENY
P-P 7-20, So 7-15, N 10-14

Tel. 781 331 101 / 102

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

Kupię każdą nieruchomość 
na terenie i w okolicach: 
Grodziska Mazowieckiego, 

Pruszkowa,  
Żyrardowa, Nadarzyna,  
Piaseczna, Warszawy.  

Oferuję 80% ceny rynkowej,  
płacę gotówką od ręki. 

Jeżeli jesteś zainteresowany 
tel. 536-566-701

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU 
NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ DREWNA UZYSKANEGO  
Z WYCINKI 

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”  
im. T. Sygietyńskiego ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, NIP 534-000-30-46, 

Tel.: 22 208 88 88, Fax.: 22 208 88 00, E-mail: zp@mazowsze.waw.pl,  
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna uzyskanego z wycinki. 

Warunki przetargu:
1.  Przetarg obejmuje sprzedaż nieposortowanego drewna różnych klas grubości i jakości, 

pochodzącego z wycinki parku w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach.  
2.  Przetarg obejmuje sprzedaż drewna zlokalizowanego w miejscu wskazanym powyżej, które 

według szacunków obejmuje 147,4 m3. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonania wizji 
lokalnej przedmiotu sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu jego terminu ze Sprzedającym. 

3.  Sprzedający nie przewiduje sprzedaży części drewna z wycinki, nie przyjmuje ofert częściowych. 
Kupujący wyłoniony w ramach przetargu zobowiązany jest do odbioru, zapłaty oraz wywozu 
całości zakupionego drewna oraz gałęzi (podrostów) oraz uprzątnięcia terenu – w terminie  
3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 

4.  Kupujący zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt 
transportu, oraz do pozyskania ewentualnych pozwoleń. 

5.  Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem odbioru drewna z wycinki, w tym 
jego transportem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
w mieniu Sprzedającego oraz osób trzecich. 

6.  Cena wywoławcza wynosi 60,00 zł/m3 netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny szacunkowej, na rachunek bankowy Sprzedającego 
Nr PKO Bank Polski 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971 lub gotówką w kasie, nie później niż 
do momentu otwarcia przetargu.

7.  Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014 r. o godz. 11-tej, w siedzibie Mazowsza przy  
ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, budynek „Pałac”, pokój 216.

8.  Sprzedający zawrze z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę umowę na sprzedaż drewna  
w dniu przetargu. W razie braku wpłaty ceny sprzedaży lub wykonania całości lub części umo- 
wy, Sprzedający wybierze kolejnego Kupującego, zaś wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi. 

9.  Wydanie drewna i udostępnienie terenu, na którym drewno jest składowane nastąpi po 
wpłaceniu przez wybranego Kupującego ceny sprzedaży, na rachunek bankowy podany  
w punkcie 7 lub gotówką w kasie.  

10.  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
11.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela: Jacek Leptacz tel. 509000680 od 

poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 15:00. Informacje zamieszczone są również na 
stronie internetowej Sprzedającego.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Radom, dnia 2 lipca 2014 r.

 WIŚ-R.7821.21.1.2014.KG

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

 Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2013, poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2014 r., decyzji  
Nr 78/R/2014, znak: WIŚ-R.7821.21.1.2014.KG, 
 uchylającej w decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., 
Nr 02/2014, znak: WA.6731.7.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Mickiewicza  
w Pruszkowie na odcinku od ul. Prusaka do rzeki Żbikówki w zakresie budowy jezdni, 
chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy i rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, rozbiórki kolidujących ogrodzeń, wycinki drzew  
i krzewów kolidujących z projektowana inwestycją na działkach nr ew. 45 (45/1, 45/2), 50, 51, 
52 (52/1, 52/2), 53/3, 53/4 (53/5, 53/6), 54, 55, 56, 57, 59, 60/2, 63, 64 (64/1, 64/2), 72, 74, 75, 
77, 78, 79, 81, 162/20, 162/21(162/34, 162/35), 162/22, 162/23, 184 (184/4, 184/5), 209, 210, 
276, 277 obr. 06, na działkach nr ew. 58/6, 285 (285/1, 285/2), 290/2 (290/3, 290/4), 402/4, 
405, 521 (521/1, 521/2) obr. 09 oraz na działkach 6 (6/1, 6/2), 9/1, 9/2, 10 (10/1, 10/2), 11, 12, 
151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 152/7, 312 (312/1, 312/2), 313, 403 obr. 10
zapis, znajdujący się w punkcie V „Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony 
interes społeczny”.
i orzekającej w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowego zapisu:
 ,,V. Określam termin wydania nieruchomości
Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określam termin 
wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, 
w którym decyzja to stała się ostateczna.
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadaję niniejszej decyzji rygor 
natychmiastowej wykonalności”, 

a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję,
oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze  
– Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,

pouczenie
 Ww. decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. Na decyzje stronom 
służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 
Wydział Infrastruktury i Środowiska Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu,  
ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom), w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie 
do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WYPOŻYCZALNIA:
• Boxy dachowe
• Bagażniki rowerowe
• Bagażniki bazowe
• Kamerki Go Pro
• Wiatrówki
 
Zenona 10, Pruszków
tel. 605 670 604
www.happy-rent.pl
biuro@happy-rent.pl
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