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PRUSZKÓW
Czy Gąsin faktycznie jest 
traktowany przez władze 
Pruszkowa po macoszemu? 
Część mieszkańców dzielnicy 
twierdzi, że tak. Ich zdaniem 
miasto powinno bardziej
 inwestować w ten rejon.

N ie od dziś wiadomo, że 
mieszkańcy przemysło-
wej części Pruszkowa 

– a taką bez wątpienia jest Gą-
sin – mają spory żal do władz 
miasta. Żal o to, że w dzielnicy 
brakuje inwestycji, które w peł-
ni mogłyby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców. Nie ma przedszko-
la z prawdziwego zdarzenia, pla-
cu zabaw dla dzieci, ławek czy 
parku, gdzie można byłoby wy-
począć. Czarę goryczy przelało 
ostatnio zamknięcie przejazdu 
przez tory na ulicy Działkowej, 
które mieszkańcy Gąsina odebra-
li jako kompletną izolację dziel-
nicy od reszty miasta.

Część mieszkańców dzielnicy ma żal do władz Pruszkowa. – Jesteśmy zaniedbywani – mówią

Gąsin czuje się zapomniany
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 Czy Gąsin faktycznie jest zaniedbywany?

– Z Gąsinem to jest tak, że to 
właśnie Gąsin ponosi najwięk-
sze koszty rozwoju Pruszkowa, 
a najmniej z tego ma – to tylko 
jeden z szeregu komentarzy na-
szych czytelników. Na ogół pisa-
nych w krytycznym tonie, ale nie 
pozbawionych nadziei.

Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa: – Zaniedbania na Gą-
sinie były spore, ale przez ostat-
nie 10 lat wiele się tam zmieniło. 
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PRUSZKÓW
Miniona burzowa niedziela nie od-
straszyła widzów. 20 lipca zasie-
dli na krzesłach i obejrzeli czwarty 
już seans w ramach Pruszkowskie-
go Kina Letniego, katastrofi czny 
obraz „Niemożliwe”. A w najbliż-
szą niedzielę o godz. 21.30 na pl. 
Jana Pawła II coś dla entuzjastów 

science-fi ction, pokażemy bowiem 
znakomity „Wolverine” (w roli głów-
nej Hugh Jackman). Film opowiada 
historię 100-letniego mutanta, któ-
ry po latach spokoju musi stawić 
czoła wrogom i demonom przeszło-
ści. Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 

Kino Letnie zaprasza na „Wolverine”.
W roli głównej Hugh Jackman

Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. Partnerem 
technicznym jest fi rma Dobrekino. 
Partnerem głównym projektu 
jest Grupa Dealerska Krotoski-
-Cichy. Partnerami projektu są: 
Autoserwis Zalewscy, Alsprint, 
Galeria Style, Aisuri.com. (AS)
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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

REKLAMA

A to, że Gąsin to nie „kraina mle-
kiem i miodem płynąca” nasuwa 
się samo po lekturze charakte-
rystyki dzielnicy w internetowej 
encyklopedii Wikipedia. „Znaj-
duje się tam wyłączone z eks-
ploatacji wysypisko śmieci Góra 
Żbikowska, a także staw retencyj-
ny, fabryka telewizorów Daewoo, 
centrum logistyczne, Urząd Cel-
ny, Cmentarz Komunalny, Kre-
matorium Pruszków, siedziba 
koncernu Strabag oraz Elektro-
ciepłownia Pruszków” – czytamy
w ośmiozdaniowym opisie. 

Mieszkańcy Gąsina, którzy 
uważają, iż dzielnica jest zaniedby-
wana przez miejskich urzędników, 
wypowiedziami daleko nie odbie-
gają od encyklopedycznych haseł. 
– Rozumiem, że Gąsin to dzielnica 
przemysłowa, a skoro tak, to fi rmy 
odprowadzają podatki do budżetu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 za swoją działalność. Dlaczego nie 
ma tutaj przedszkola, dlaczego nie 
ma placu zabaw dla dzieci? Wy-
daje mi się, że łapska po podatki 
z działalności fi rm to chętnie się 
wyciąga, ale żeby coś w zamian dać 

wszystkie uciążliwości też coś się 
należy. Jak na razie mamy dziura-
we ulice, brak jakiegokolwiek par-
ku, brak ławek, brak przedszkola, 
brak przejazdu itd. – wylicza Ju-
ro. Komentarze w „realu” też nie 
są zbyt pochlebne. Choć zdarza-
ją się i tacy, którzy dostrzegają 
plusy Gąsina. – Na osiedlu ma-
my spokój. Niby w mieście, a jak 
na wsi – przyznaje pani Teresa. 

Władze Pruszkowa starają się 
nie bagatelizować krytycznych 
opinii, ale uważają, iż grupa nie-
zadowolonych jest w mniejszości. 
– Spotykam się z mieszkańcami 
Gąsina. Rozmawiam z nimi i na 
ogół są zadowoleni z dzielnicy, 
w której mieszkają – mówi wice-
prezydent Andrzej Kurzela. Przy-
znaje, że Gąsin był zaniedbywany 
przez długie lata, ale… – Od 10 lat 
sporo się tam zmieniło – uważa. 

Kurzela podkreśla, że przemy-
słowego charakteru dzielnicy nie 

można, ot tak, wymazać. – Moż-
na natomiast poprawić warunki 
w pozostałej części i to robimy. 
Zamieszkała część dzielnicy jest 
już skanalizowana, ma wodociąg, 
poprawia się infrastruktura dro-
gowa. Niebawem nie będzie już 
nieutwardzonej drogi na Gąsinie. 
Wydłużana jest linia autobusowa, 
a od września uruchomimy ko-
lejne połączenie. Udało się nam 
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zrekultywować wysypisko, któ-
re nie powinno już doskwierać 
mieszkańcom. W przyszłości ma-
ją tam powstać tereny rekreacyj-
ne. A plac zabaw? Jego budowa 
jest w planach, ale z racji zabudo-
wy jednorodzinnej nie wszyscy 
mieszkańcy mogą go zaakcep-
tować – twierdzi wiceprezydent.

O podatkowym argumen-
cie mieszkańców Kurzela mówi 

6.EDYCJA

PRUSZKÓW 20-21.09

HALA ZNICZ ul. Bohaterów Warszawy 4 www.targi.pruszkow.pl

PRUSZKÓWZKÓWZK 2

ALA ZNICZ ul. Bohaterów WaWaW rs

Trwa sprzedaż powierzchni. 22 758 77 88, 881 91 88 88, 882 062 932

mieszkańcom to już ciężej – pi-
sze jedna z internautek na portalu 
WPR24.pl (pisownia oryginalna). 
– Jasne, że jest to obszar po czę-
ści przemysłowy i nic do tego nie 
mam, ale ludziom na Gąsinie za te 

Władze Pruszkowa 
starają się nie 
bagatelizować uwag, 
ale uważają, iż grupa 
niezadowolonych 
jest w mniejszości

 Ulica Robotnicza na Gąsinie

krótko: – To jest mit. Budżet mia-
sta oparty jest w głównej mierze 
na wpływach z podatku od osób 
fi zycznych. Zasłanianie się tym 
argumentem doprowadza tylko 
do podziału społeczności. A my 
staramy się zrównoważać rozwój 
miasta. Kierując się wpływami 
z podatków, to najwięcej pre-
tensji powinni mieć mieszkańcy 
Ostoi i Malich, którzy przekazu-
ją do budżetu bodajże największe 
sumy z tego tytułu.   
   

Piątek, 25 Lipca 2014

Część mieszkańców dzielnicy ma żal do władz Pruszkowa. – Jesteśmy zaniedbywani – mówią

Gąsin czuje się zapomniany
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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

REGION
W pruszkowskim urzędzie skarbo-
wym ewakuowano pracowników, 
a w grodziskiej „skarbówce” skończy-
ło się na sprawdzeniu pomieszczeń 
budynku. To rezultat fałszywej infor-
macji (przesłanej e-mailem) o pod-
łożeniu materiałów wybuchowych, 
która 22 lipca dotarła do ponad 60 

instytucji w kraju. Grodziska „skar-
bówka” wiadomość otrzymała rano. 
Z jej treści wynikało, że bomba mia-
ła eksplodować o godz. 12.20. – Funk-
cjonariusze przeszukali budynek 
i stwierdzili, że informacja o ładunku 
wybuchowym jest nieprawdziwa. Nie 
zarządzano ewakuacji pracowników 

Fałszywe alarmy bombowe 
w urzędach skarbowych

– mówi asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku. Fałszywy alarm 
spowodował natomiast ewakuację 
w pruszkowskim urzędzie skarbo-
wym. Budynek musiało opuścić 160 
osób. Po sprawdzeniu terenu urzęd-
nicy wrócili do obowiązków. (MAP)

REKLAMA

Plażówka 
na topie
NADARZYN
Zwolennicy siatkówki 
plażowej mają do 
dyspozycji kolejną 
„miejscówkę” do gry.

Gdzie? Na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzy-
nie. Powstały tam trzy ogól-
nodostępne boiska.

Obiekty są czynne od piąt-
ku, 18 lipca. Może z nich ko-
rzystać każdy, kto ma ochotę 
pograć i przyjdzie z włas-
ną piłką. – Nie ma żadnych 
ograniczeń czasowych i nie 
trzeba nikomu się meldować 
– mówi Dariusz Maranowski, 
dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu w Nadarzynie. 
– W każdej chwili można 
wejść i bawić się do woli. Oczy-
wiście liczymy na to, że przy-
chodzący do nas miłośnicy 
sportu będą się trzymać obo-
wiązujących w takich miej-
scach zasad i mimo braku 
nadzoru zachowają czystość 
– dodaje.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGUŁY
Tuż obok Urzędu 
Gminy Michałowice 
ma powstać sklep 
wielkopowierzchniowy. 
Budzi to falę 
niezadowolenia wśród 
okolicznych mieszkańców, 
nie chcą mieć
tirów pod oknami.

P rotesty, spotkania, petycje 
– mieszkańcy ulicy Kuchy 
w Regułach walczą z pla-

nowaną budową marketu w są-
siedztwie swoich posesji. Budową, 
która na dobrą sprawę już rusza. 
Wszystko odbywa się zgodnie 
z prawem, bo Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego przewiduje w tym miejscu 
usługi. Ale... – Myśleliśmy, że usłu-
gi nieuciążliwe to mały pawilon ze 
sklepikami, przychodnia zdrowia 

Tiry z towarami pojadą pod oknami?
albo przedszkole, bo takich usług 
w Regułach brakuje. Ale oni bu-
dują nam tu market, nikomu nie-
potrzebny – mówią mieszkańcy. 
Są raczej na straconej pozycji – je-
śli projekt budowlany jest zgodny 
z zapisami MPZP, to inwestycji 
nie da się zatrzymać. 

Na działce przy ul. Kuchy trwa-
ją więc prace przygotowawcze 
pod budowę marketu. – Skoro 
już ten market musi tu powstać, 
to dlaczego rampy rozładunkowe 
i droga wjazdowa na parking mają 
przebiegać pod naszymi oknami? 
Dlaczego w związku z tym gmina 
chce na siłę nakazać nam zmianę 
wjazdów na nasze posesje? Kto 
nam zwróci pieniądze za prze-
niesienie bramy i remont ogro-
dzenia? – pyta Renata. 

Jak ma więc wyglądać orga-
nizacja ruchu w rejonie sklepu? 
Klienci na parking będą mo-
gli wjechać wytyczoną wokół 
sklepu drogą  jednokierunkową. 
Mieszkańcy boją się, że tą trasą 

„przepychać” się będą również 
tiry z codziennymi dostawami 
do marketu. Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice jednak 
uspokaja. – Droga jednokierun-
kowa będzie nie tylko drogą do-
jazdową do marketu. Ma również 
umożliwić wjazd do posesji. Ta-
kie przeznaczenia ma w planie 
zagospodarowania. Ciężkie sa-
mochody zaopatrzeniowe sklep 
będą obsługiwać bezpośrednio 
od ul. Kuchy, a nie od nowo po-
wstającej drogi – wyjaśnia. 

Mieszkańcy ul. Kuchy w Regułach protestują przeciwko planowanej budowie marketu 

O ile dziś to tłumaczenie mo-
że wydawać się mieszkańcom 
mało przekonujące, bo dużo wy-
godniej byłoby klientom marketu 
na parking wjeżdżać od ul. Kuchy, 
to warto jednak pamiętać o pla-
nach Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. Na przejeździe w ciągu 
ul. Regulskiej i Powstańców War-
szawy mają pojawić się rogatki. 
A to oznacza, że te dość oblegane 
drogi będą się korkować bardziej 
niż obecnie. Dodając do sznura aut 
tiry i samochody klientów sklepu 

 Na działce przy ul. Kuchy trwają prace przygotowawcze 
pod budowę marketu

W
O

JC
IE

C
H
 H

ER
N

ER można się spodziewać, że w tym 
rejonie problem z płynnym prze-
jazdem jest gwarantowany. – Pla-
nowana organizacja była tworzona 
przez fachowców – dodaje Krzysz-
tof Grabka. Mieszkańcy ul. Kuchy 
obawiają się również zbyt duże-
go hałasu. – To miała być cicha 
i przyjemna okolica. Teraz mamy 
już głośną wukadkę, samoloty nad 
głowami, a niebawem pod okna-
mi będą tiry. Czy nikt nie wpadł na 
pomysł chociażby budowy ekra-
nów akustycznych? – pytają. 

Okazuje się, że władze gminy 
mają inną propozycję „oddziele-
nia” mieszkańców od hałasu. – Te-
ren pomiędzy nowo wybudowaną 
jezdnią, a ogrodzeniami posesji 
planujemy zagospodarować ja-
ko teren zielony – mówi Grabka.

Spytaliśmy również wójta, kto 
poniesie koszty ewentualnej 
przebudowy ogrodzeń posesji 
mieszkańców. – Ta sprawa jest 
już rozwiązana. Nic nie będzie-
my zmieniać – odpowiedział.  

Piątek, 25 Lipca 2014

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

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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Ośrodek Szkolenia  
Kierowców/Nauka Jazdy 

LESZEK  SZAFRAŃSKI
Komorów ul. Waldemara 6 
Pruszków ul. Pływacka 16

tel. 601 751 183

Warszawski salon przy ul. Arkuszowej 11  jest obecnie najnowocześniej- 

szym punktem sprzedaży i serwisem samochodowym Honda w kraju. Przestronny obiekt został za-

projektowany według standardów Honda z myślą o komforcie klientów i zapewnieniu im obsługi na 

światowym poziomie. Nowoczesny design, meble wykonane na specjalne zamówienie i stanowiska 

negocjacyjne wkomponowane w ekspozycję samochodów tworzą  przyjazne i funkcjonalne otocze-

nie z bezpłatnym dostępem do WiFi. Największy w stolicy serwis Honda wyposażony w nowoczesne 

urządzenia jak laserowy pomiar geometrii oraz w optymalną liczbę stanowisk naprawczych i podno-

śników podłogowych umożliwia sprawne realizowanie zleceń na bieżąco. Klienci zaś mogą obser-

wować naprawę swoich aut przez przeszkloną ścianę wygodnej poczekalni. Ponadto salon oferuje 

sprzedaż części oryginalnych lub, na życzenie – ich zamienników, atrakcyjny system rabatowy i auta 

zastępcze.

Aries Motor Sp. z o.o. 
Autoryzowany dealer HONDA

ul. Arkuszowa 11, 
01-934 Warszawa,
Tel. 22 839-69-50 

e-mail: sprzedaz@ariesmotor.pl 
www.honda-ariesmotor.pl

w Polsce oferującego sprzedaż oraz 
profesjonalne gwarancyjne i pogwa-
rancyjne serwisowanie samochodów 
Honda.

Ken Masuda, 
Prezes Zarządu Aries Motor

zaprasza  
do najnowszego salonu  
samochodowego Honda

Mieszkańcy ul. Kuchy w Regułach protestują przeciwko planowanej budowie marketu 
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PRUSZKÓW
Po pierwszej, niezwykle udanej 
niedzielnej wyprawie szlakiem po-
wstańczej Warszawy miłośników 
historii czekają jeszcze dwie zapla-
nowane wycieczki organizowane 
przez Muzeum Dulag 121 w Prusz-
kowie. Najbliższy spacer już 27 
lipca. Tym razem plan wyprawy 

przewiduje odwiedziny na sto-
łecznym Żoliborzu, gdzie walki 
powstańcze w 1944 roku rozpo-
częły się najwcześniej. Przewod-
nik poprowadzi uczestników m.in. 
ulicami Krasińskiego, Suzina, par-
kiem im. Żołnierzy Żywiciela i pla-
cem Lelewela. Zbiórka przed 

Kolejna wyprawa szlakiem 
powstańczej Warszawy

wycieczką: na pruszkowskiej stacji 
WKD o godz. 12.15 (odjazd kolejką 
o 12.35) lub w Warszawie na pl. Wil-
sona przy wyjściu z metra o godz. 
13.30. Zapisy pod nr tel. (22) 758 86 
63 oraz 696 591 295. Patronat na 
wydarzeniem objęli Gazeta WPR 
oraz portal WPR24.pl. (TK)
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Liczba poszkodowanych 
sięga dwustu osób

PRUSZKÓW
Dalszy ciąg sprawy 
„lewych szczepionek” 
w pruszkowskiej 
przychodni DOMMED. 
Jak się dowiedzieliśmy 
w Prokuraturze 
Rejonowej w Piasecznie, 
liczba poszkodowanych 
sięga 200 osób.

Śledczy z Piaseczna przyzna-
ją, że sprawa „lewych szcze-
pionek” do łatwych nie należy. 
– Jest skomplikowana i posiada 
obszerny materiał – mówi Artur 
Wańdoch, zastępca prokuratora 
rejonowego. Piaseczyńska pro-
kuratura, która w maju przejęła 
śledztwo z Pruszkowa, przesłu-
chała już większość świadków. 
Na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego Małgo-
rzacie R., byłej pielęgniarce przy-
chodni DOMMED, postawiono 
zarzut oszustwa.

Według śledczych liczba osób 
poszkodowanych przez Mał-
gorzatę R. sięga dwustu. W ten 

sposób R. miałaby przywłasz-
czyć 26 tys. zł. Była pielęgniarka 
nie przyznaje się do winy. 

Okazuje się, że zarzut oszu-
stwa to nie jedyny, jaki może 
usłyszeć kobieta. Prokuratu-
ra zleci stosowne badania, czy 
nie doszło do narażenia zdro-
wia i życia młodych pacjentów.
– Zadecyduje o tym opinia bie-
głych. Wątek narażenia życia 
i zdrowia pacjentów również 
brany jest pod uwagę – pod-
kreśla prokurator Wańdoch 
i dodaje, że śledczy nad spra-
wą „lewych szczepionek” bę-
dą pracowali jeszcze przynaj-
mniej dwa miesiące.

Od ujawnienia przez „Ga-
zetę WPR” nieprawidłowości 
związanych ze szczepieniem 
dzieci w przychodni DOMMED 
minęło już ponad 5 miesięcy. 
Przypomnijmy, że Małgorzata 
R. zamiast podawać maluchom 
szczepionki za które rodzice pła-
cili – według prokuratury nie 
mniej niż 130 zł – mogła poda-
wać sól fi zjologiczną.  (MAP)

MARCIN
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Za dwa lata dojdzie 
do przebudowy 
ulicy Dąbrowskiego 
w Piastowie. – Realizacja 
tej inwestycji uzależniona 
jest od budowy 
odwodnienia dla północnej 
części miasta – mówi 
burmistrz Marek Kubicki.

Z łośliwi twierdzą, że Dą-
browskiego śmiało mo-
głaby nosić imię „królo-

wej ulic” w Piastowie. Nie tylko
ze względu na nawierzchnię, ale
również odwlekany jej remont. 
Od dobrych kilkunastu lat miesz-
kańcy zabiegają o poprawę sta-
nu ulicy i systematycznie od-
prawiani są w kwitkiem. – Sły-
szę o ciągłych remontach ulic 
w Piastowie, ale nic nie mówi się 
o ulicy Dąbrowskiego. Ile dzie-
sięcioleci musi upłynąć, abyśmy 
w końcu doczekali się remon-
tu? Co jest z tą ulicą nie tak, że 
urzędnicy wzbraniają się zrobić 
z nią porządek – pisze czytelnik 
Henryk. Nie jest odosobniony. 
– A co z dalszym remontem uli-
cy Dąbrowskiego, która przed-
stawia obraz nędzy i rozpaczy. 
Przywracanie ulicy do stanu 
używalności skończyło się na 
skrzyżowaniu Dąbrowskie-
go i Sułkowskiego. A co dalej? 
– pyta Wojtek.

Pytania można mnożyć, jed-
nak odpowiedź włodarzy jest 

Odwodnienie przed remontem

sposobem sfi nansowania inwe-
stycji – mówi Kubicki i doda-
je, że miasto będzie się starało 
o dofinansowanie ze środków 
unijnych, bądź dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 

Kiedy więc odwodnienie po-
wstanie, a co za tym idzie moż-
liwa będzie przebudowa ulicy 
Dąbrowskiego? – Rozpoczęcie 
prac budowy ulic planujemy na 
rok 2016, po wykonaniu od-
wodnienia – odpowiada bur-
mistrz. Dodaje, iż rozmawiał już 
z mieszkańcami ul. Dąbrowskie-
go i ustalono, że przez ten czas 
urząd będzie prowadził wyłącz-
nie prace bieżące wyrównujące 
nawierzchnie ulic. 

Ul. Dąbrowskiego czeka na naprawę od wielu lat. Doczeka się prawdopodobnie w 2016 r.

jedna. – Przebudowa ul. Dą-
browskiego jest możliwa tylko 
wówczas, kiedy wybudujemy 
odwodnienie dla północnej 
części Piastowa – mówi Marek 

prac byłoby wyrzuceniem pie-
niędzy w błoto. – Przez 20 lat 
mamiono mieszkańców po-
mysłem remontu ulicy wów-
czas, kiedy przy ul. Jarzynowej 
w Pruszkowie powstanie oczysz-
czalnia ścieków. W ten sposób 
wody opadowe miały być od-
prowadzane z ul. Dąbrowskie-
go. Pomysł upadł, bo zarówno 
Pruszkowa, jak i Piastowa nie 
stać było na tak potężną inwe-
stycję. W tej sytuacji jedynym 
rozwiązaniem jest budowa od-
wodnienia z doprowadzeniem do 
rowu Konotopa. I do tego dąży-
my – twierdzi burmistrz.

Stosowny projekt został już 
zaakceptowany przez piastow-
ski magistrat. – Pracujemy nad 
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– Co jest z tą ulicą 
nie tak, że urzędnicy 
wzbraniają się zrobić 
z nią porządek? 
– pyta czytelnik    

Kubicki. W innym przypadku 
– zdaniem burmistrza Piastowa 
– przeprowadzenie gruntownych 

 Ulica Dąbrowskiego wymaga naprawy

Droga do Radoń może być przejezdna w październiku
GRODZISK MAZOWIECKI
Prace na trasie łączącej 
Grodzisk z trasą katowicką 
biegnącą przez Odrano 
Wolę i Radonie idą pełną 
parą. Jest szansa, że 
roboty zakończą się 
wcześniej niż zakładano.

Remont ulic Radońskiej, Orlej, Wi-
dokowej i Lazurowej rozpoczął się 
23 kwietnia. Położona zostanie no-
wa nawierzchnia, powstanie kana-
lizacja deszczowa. Przebudowie 
trasy towarzyszy modernizacja sie-
ci wodociągowej oraz napowietrz-
nej sieci elektroenergetycznej 

w rejonie skrzyżowania ulic Ra-
dońskiej i Emilii Plater. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana do poło-
wy listopada tego roku.

Remont podzielono na dwa eta-
py: pierwszy obejmuje fragment 
od skrzyżowania ul. Radońskiej 
z ul. Warszawską do cmenta-
rza komunalnego, drugi – od 
nekropolii do krzyżówki ul. Wi-
dokowej z ul. Gościnną. Obecnie 
realizowana jest pierwsza część. 
– Na fragmencie od Grodziska 
do cmentarza wykonaliśmy już 
kanalizację deszczową, zajmuje-
my się podbudową z tłucznia, sta-
wiamy też krawężniki. Na miejscu 

jest 12 maszyn (koparek, ciągni-
ków itp.) i 35 robotników. Prace 
idą sprawnie – mówi Stanisław 
Olkowski, kierownik Obsługi 

Inwestycyjno-Technicznej Gminy 
Grodzisk Mazowiecki. – Ponad-
to postawiliśmy już krawężniki na 
dalszym odcinku, ale tam prace 
prowadzimy bez zamykania dro-
gi dla ruchu – dodaje.

Olkowski podkreśla, że termin 
realizacji zadania, wyznaczony na 
połowę listopada, jest niezagrożo-
ny. – Odcinek objęty pierwszym 
etapem prac powinien być prze-
jezdny do końca sierpnia. Nato-
miast przejezdność na całej drodze 
do Radoń chcemy zapewnić do 
31 października – zaznacza.

Cały remont będzie koszto-
wał blisko 6 mln zł.  (DP)

Pani
 

Annie Jankowskiej
SKARBNIKOWI GMINY MICHAŁOWICE

 
wyrazy współczucia i  głębokiego żalu

z powodu śmierci

Mamy
 

składają
 

Wójt i Rada Gminy Michałowice
oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy
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Remont ulic 
Radońskiej, Orlej, 
Widokowej 
i Lazurowej 
rozpoczął się 
23 kwietnia
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REKLAMA

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

MIESZKANIA 

POD KLUCZ

MIESZKANIA W PRUSZKOWIE

Są chętni na 
budowę CDK
PRUSZKÓW
Przetarg na budowę 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego wkracza 
w fi nalną fazę.

– Do przetargu zgłosiło się 
siedem fi rm. Po sprawdzeniu 
ich referencji uznaliśmy, że do 
dalszego etapu zaprosimy pięć 
z nich. Teraz czekamy, aż złożą 
oferty cenowe. Mają na to czas 
do września – informuje Elż-
bieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. Jakie fi rmy stanęły dalej 
w szranki? Strabag, Porr, Bu-
dimex, Warbud oraz Hochtief. 
O tym, kto zwycięży zadecydu-
je cena. Kiedy poznamy wyko-
nawcę? Dokładny termin nie 
jest jeszcze znany. Wiado-
mo, że oferty zostaną otwarte 
1 września. Potem urzędnicy je 
zweryfi kują i wybiorą najlep-
szą. Jest więc szansa, że roboty 
przy pruszkowskim CDK ru-
szą jeszcze w tym roku.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
w końcu połączą 
kilka najważniejszych 
ścieżek rowerowych
w mieście. W jaki sposób? 
Na niewielkim odcinku 
al. Wojska Polskiego 
powstanie trasa 
dla cyklistów. 

Ś cieżek rowerowych w Prusz-
kowie jak i okolicznych 
miejscowościach ze świe-

cą szukać. A jeśli już są, to prze-
ważnie prowadzą donikąd, urywają 
się w polu... Włodarze okolicznych 
miejscowości kilka lat temu forso-
wali projekt stworzenia sieci ście-
żek dla cyklistów, które miałyby 
charakter rekreacyjny. Pomysł nie 
wypalił, bowiem nie udało się po-
zyskać pieniędzy ze środków unij-
nych. Teraz gminy na własną rękę 
starają się realizować fragmenty 

Ścieżki rowerowe zostaną spięte
tras dla jednośladów. Cykliści 
podkreślają jednak, że bardziej 
niż na trasach turystycznych za-
leży im na zorganizowaniu sieci 
miejskich ścieżek rowerowych.  

W centrum Pruszkowa jest to 
możliwe i to niewielkim nakła-
dem pracy. W 2011 roku grono 
cyklistów podkreślało, że budowa 

– Wpłynęło do nas pismo w spra-
wie ścieżki, przekazaliśmy je do 
MZDW, ponieważ to ta instytu-
cja jest zarządcą drogi nr 719 – tłu-
maczyła wtedy Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydzialu Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury Tech-
nicznej pruszkowskiego magistra-
tu. – Obecnie nie przewidujemy 

Pomysł trasy dla cyklistów wzdłuż al. Wojska Polskiego nabrał wreszcie realnych kształtów

budowy ścieżki rowerowej przy 
al. Wojska Polskiego. Ale jeśli urząd 
miasta chciałby coś w tym kie-
runku zrobić, to jesteśmy jak naj-
bardziej za – informowała Moni-
ka Burdon, rzecznik Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Wreszcie, po trzech latach, in-
westycja przy al. Wojska Polskiego 

ścieżki rowerowej wzdłuż al. Woj-
ska Polskiego jest konieczna. Tyl-
ko tego fragmentu potrzeba, aby 
„spiąć” istniejące trasy. Jednak 
urząd miejski przerzucał się od-
powiedzialnością z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Ścieżka wzdłuż 
al. Wojska Polskiego 
ma powstać 
w niewiele 
ponad miesiąc
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sę dla rowerów wdłuż drogi 719 
chcieliśmy wybudować wcześniej, 
jednak uzgodnienia z MZDW 
były czasochłonne. W końcu się 
udało – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – No-
wa ścieżka będzie uzupełnieniem 
istniejącego układu dróg rowe-
rowych – dodaje.

Ścieżka rowerowa przebieg-
nie wzdłuż al. Wojska Polskiego, 
od ulic Pogodnej i Powstańców 
przez ul. Kubusia Puchatka, Bo-
lesława Prusa do al. Armii Krajo-
wej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 
dokładnie ruszą prace przy budo-
wie drogi dla cyklistów. Co jed-
nak ciekawe, ma powstać w nie-
wiele ponad miesiąc – Uważamy, 
że ten termin jest wystarczający, 
gdyż inwestycja nie jest skompli-
kowana – twierdzi Elżbieta Ko-
rach. – Ścieżka zostanie wyłożo-
na kostką betonową bezfazową. 
Komfort jazdy rowerem po tej ko-
stce jest podobny do odczuć przy 
jeździe po asfalcie – podkreśla. 

Pomysł trasy dla cyklistów wzdłuż al. Wojska Polskiego nabrał wreszcie realnych kształtów

BRWINÓW
Władze gminy Brwinów wsparły 
Ochotniczą Straż Pożarną. Kupią jed-
nostce nowy wóz ratowniczo-gaśni-
czy. Na ten cel udało się już pozyskać 
450 tys. zł. Kto „zrzucił się” na zakup? 
Część pieniędzy pochodzi z Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Warszawie (150 tys. zł), 

100 tys. zł dołoży Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, a kolej-
ne 200 tys. zł to dotacja z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Resztę kwoty 
przekaże gmina. Wraz z przybyciem 
nowego wozu do remizy w Brwinowie 
na zasłużoną emeryturę przejdzie 

Wysłużony strażacki Jelcz 
pojedzie na emeryturę

Jelcz 315. Ten samochód ratow-
niczo-gaśniczy ma już ponad 30 lat. 
Przetargu na dostawę nowego pojaz-
du jeszcze nie ogłoszono. Wiele jed-
nak wskazuje, że wóz do remizy trafi  
w tym roku. Będzie działał nie tylko 
terenie Brwinowa, ale i całego 
powiatu pruszkowskiego. (AS)
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PODKOWA LEŚNA
Trwają prace remontowe na uli-
cy Reymonta w Podkowie Leśnej. 
To jedna z wielu dróg gruntowych, 
o której naprawę zabiegali miesz-
kańcy. Kilka lat temu zmoderni-
zowano pierwszy fragment – od 
ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonda. 
Jezdnię i chodnik wyłożono kostką. 

Niedawno ruszył remont odcinka 
Reymonta od ul. Żeromskiego do Ej-
smonda. Mieszkańcy dopominają się 
też o modernizację kolejnych frag-
mentów tej ulicy. Na razie magistrat 
nie ma tego w planach. – W najbliż-
szym czasie nie przewidujemy prac 
na następnych fragmentach ulicy 

Wyremontują ul.  Reymonta, 
ruszą ze Storczyków

Reymonta. Nie mamy nawet projek-
tu. Będziemy się zajmować innymi 
ulicami. Niebawem ruszymy z prze-
targiem na przebudowę ul. Stor-
czyków od ul. Jana Pawła II do ulicy 
Sasanek – mówi Jaromir Chojecki 
z Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Podkowie Leśnej. (DP)

Piątek, 25 Lipca 2014

Na okres wakacyjny Meritum Bank przygotował dla swoich klientów specjalne atrakcje. Osoby, które w okresie 
od 17 czerwca do 31 sierpnia b.r. podpiszą umowę kredytową w jednej z placówek Banku mogą wziąć udział 
w losowaniu setek atrakcyjnych nagród. 10 szczęśliwców pojedzie na wycieczkę o wartości 5000 złotych.  
Na swoich właścicieli czeka też 198 rowerów i 500 koców piknikowych. 

Wycieczki, roWery i koce piknikoWe 
do Wygrania przez klientóW MerituM Banku

podpisywania umowy kredytowej, a warto 
to zrobić, ponieważ Proste Konto Osobiste 
jest jednym z najlepszych kont dostępnych na 
rynku i często gości na podium rankingów or-
ganizowanych przez niezależne media*. Klient 
nie płaci za otwarcie konta, ani za jego pro-
wadzenie. Bezpłatna jest karta do konta oraz 
wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. 
Bank nie pobiera także żadnych opłat za prze-
lewy internetowe krajowe (poza przelewami 
natychmiastowymi). Dodatkowym atutem 
konta osobistego Meritum Banku jest moż-
liwość jego obsługi nie tylko przez Internet, 
ale również przez aplikację mobilną. Meritum 
Bank Mobilny to pierwsza w Polsce aplika-
cja na smartfony, którą można obsługiwać za 
pomocą komend głosowych.

Losowania nagród w loterii wakacyjnej odbędą 
się 1 sierpnia oraz 3 i 17 września. Wyniki 
losowania dostępne będą na stronie interne-
towej www.meritumbank.pl oraz w placów-
kach Banku.

W Loterii wakacyjnej mogą wziąć udział 
wszyscy klienci Meritum Banku, którzy 
w okresie od 17 czerwca do 31 sierpnia 
b.r. podpiszą umowę kredytu gotówko-
wego lub konsolidacyjnego. Dodatkowym 
warunkiem jest posiadanie konta osobi-
stego w Meritum oraz pisemne wyrażenie 
zgody na udział w loterii. 

– Konkurencja na rynku kredytów gotówko-
wych jest bardzo duża. Aby zdobyć zaintere-
sowanie klientów trzeba się naprawdę posta-
rać. - mówi Wiktor Gowin, doradca z placówki 
partnerskiej Meritum Banku w Pruszkowie.  
- Meritum Bank stara się wyróżnić pozytywnie 
na 3 sposoby. Po pierwsze, proponuje kredyty 
w atrakcyjnej cenie. Po drugie, Bank działa 
bardzo szybko, oszczędzając czas klienta. Po 
trzecie, Meritum docenia klientów dając im 
szansę na super nagrody w zamian za lojal-
ność i korzystanie z usług Banku – dodaje. 
   Uczestnik Loterii wakacyjnej musi być 
posiadaczem konta osobistego w Meritum 
Banku. Klient może otworzyć konto przy okazji 

* 1 miejsce w rankingu internetowych kont  osobistych – wiosna 2014, opracowanym przez TotalMoney.pl, publikacja z dnia 6 czerwca 2014
Pełna informacja o loterii i produktach Banku, w tym o opłatach i prowizjach oraz Regulamin „Loterii wakacyjnej” jest dostępna na www.meritumbank.pl i w placówkach Banku.  
Niniejsza informacja nie stanowi oferty kredytu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Meritum Bank uzależnia decyzję kredytową od oceny zdolności kredytowej klienta.

Zgodnie z Regulaminem „Loterii wakacyjnej” udziały w loterii są przyznawane Klientom Meritum Banku, którzy w okresie 
od 17.06.2014 roku do 31.08.2014 roku spełnili łącznie następujące warunki: w wybranej placówce Banku zawarli umowę 
kredytu gotówkowego lub kredytu konsolidacyjnego, byli posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
prowadzonego przez Bank oraz podpisali deklarację przystąpienia do loterii. Pełna informacja o loterii i produktach Ban-
ku, w tym o opłatach i prowizjach, oraz Regulamin „Loterii wakacyjnej” są dostępne na www.meritumbank.pl i w placów-
kach Banku. Niniejsza informacja nie stanowi oferty kredytu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

WeŹ kredyt,
WygraJ
WakacJe!

Placówka Partnerska Meritum Banku
Pruszków, ul. Kraszewskiego 46
Tel. 22 729 92 67
Godziny otwarcia: pn-pt: 10.00 - 18.00
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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przedszkole 
„Pod Kasztanem” 
ma być gotowe na 
przyjęcie dzieci wraz 
z początkiem roku 
szkolnego. Finału 
dobiegają prace 
wewnątrz placówki.

J eszcze w kwietniu urzędni-
cy z pruszkowskiego magi-
stratu wybrali fi rmę, która 

remontuje Przedszkole Miejskie 
nr 4. W pierwszej kolejności ro-
botnicy zajęli się wymianą insta-
lacji w budynku. Wszystkie prace 
przebiegają zgodnie z harmono-
gramem. – Wiele wskazuje na to, 
że remont w środku placówki zo-
stanie zakończony w terminie. To 
oznacza, że przedszkole będzie 
gotowe na przyjęcie dzieci już 
1 września – wyjaśnia Elżbieta Ko-
rach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 

„Pod Kasztanem” we wrześniu?

tylko zakończy remont w bu-
dynku – twierdzi Korach.

Z powodu remontu przedszko-
le przy ul. Prusa zostało tymcza-
sowo wyłączone z rekrutacji 
nowych dzieci. Jak podkreślał 
w marcu Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa, nie-
wykluczone, że zostanie ogłoszony 
nabór uzupełniający. – Ta rekru-
tacja nie jest odwołana. W mo-
mencie kiedy remont zostanie 
zakończony, zrobimy dodatko-
wą rekrutację już w okresie roku 
szkolnego, a jeżeli umieścimy te 
dzieci w innych placówkach to one 
wrócą do „czwórki” – mówił. 

w Pruszkowie. – Później będzie-
my mogli ruszyć z pracami na ze-
wnątrz obiektu – dodaje.

Co pozostało do zrobienia? Bu-
dynek będzie ocieplony i otyn-
kowany, wybudowane zostaną 
klatka schodowa i sala rekreacyj-
na. Prace, wraz z rozbiórką sta-
rej klatki schodowej, mają być 
wykonane do końca sierpnia 
2015 roku. – Przedszkole bę-
dzie normalnie funkcjonowa-
ło w czasie rozbudowy. Jedyne 
trudności jakie przewidujemy 
to ograniczenie dostępności po-
dwórza dla dzieci. Wykonawca 
ruszy z pracami na zewnątrz, gdy 

Boisko piłkarskie czeka na naprawę
ŻÓŁWIN
Wciąż nie wiadomo, 
kiedy nawierzchnia 
boiska w Żółwinie 
zostanie naprawiona. 
Oby nikt nie 
odniósł kontuzji...

Problemy z boiskiem do piłki 
nożnej na żółwińskim Orliku 
pojawiły się kilka miesięcy te-
mu. Wcześniej też stwierdzono 
usterki, ale w ramach gwaran-
cji były szybko usuwane. Dziś 
fi rmy, która zbudowała Orlika 
już nie ma, a gmina nie ma za-
miaru ponosić kosztów. – Że-
byśmy mogli zapłacić za wy-
konanie napraw, musimy mieć 
pewność, że ktoś nam zwróci za 
to pieniądze. Wykonawca już 
nie istnieje, ale jest gwarancja 
wystawiona przez bank. Zło-
żyliśmy już odpowiednie do-
kumenty w sprawie pokrycia 
kosztów naprawy przez ubez-
pieczyciela – mówi Sławomir 
Walendowski, wiceburmistrz 
Brwinowa. – W najbliższym 
czasie spotkamy się z Anną 
Sobczak, dyrektorem Gminne-
go Ośrodka Kultury w Brwino-

wie, który jest zarządcą obiek-
tu. Jeszcze raz obejrzymy bo-
isko i zobaczymy, co tam trzeba 
naprawić – dodaje.

Jak długo miłośnicy piłki noż-
nej będą czekać na zniknięcie 

dojdziemy do porozumienia. 
Wydaje się, że jeszcze w wakacje 
uda się naprawić nawierzchnię.

O zamknięciu boiska do cza-
su naprawy nikt nawet nie myśli. 
Mimo wad jest regularnie użyt-
kowane. Co jednak, gdy z powo-
du nierównej nawierzchni któryś 
z graczy dozna kontuzji? Kto wy-
płaci odszkodowanie? – W takiej 
sytuacji do wypłaty będzie zobo-
wiązany wspomniany ubezpie-
czyciel – podkreśla Walendowski.

Orlik w Żółwinie przy ulicy 
Szkolnej funkcjonuje od 2012 r. 
Koszt budowy obiektu to blisko 
1,5 mln zł. W skład kompleksu 
wchodzą m.in. boisko do piłki 
nożnej oraz boisko wielofunk-
cyjne (do gry w siatkówkę, ko-
szykówkę, tenisa).  (DP)
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dziur w nawierzchni boiska? 
Wiceburmistrz Walendowski: 
– Jesteśmy na etapie wymia-
ny dokumentów, ale myślę, że 

Wiceburmistrz 
Walendowski: 
– Wydaje się, że jeszcze 
w wakacje uda się 
naprawić nawierzchnię

Prace remontowe wewnątrz przedszkola dobiegają końca



8 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWiadomości

PIASTÓW
Piastów bierze udział w ogólnopol-
skim programie „Moje miasto bez 
elektrośmieci”. Projekt jest pomy-
słem organizacji ElektroEko. Miesz-
kańcy mogą bezpłatnie oddawać 
zużyty sprzęt elektryczny lub elektro-
niczny. W Piastowie zbiórki prowadzo-
ne są przy ul. Warszawskiej 49/51, od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
16.00. Ponadto elektrośmieci moż-
na oddawać w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca w godz. 9.00–14.00 na par-
kingu przy ul. Tysiąclecia 2c, a tak-
że w każdą trzecią sobotę miesiąca 
w godz. 10.00–14.00 przy ul. Wysoc-
kiego 7a. Przekazując stare sprzęty 

Zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego

możemy pomóc okolicznym placów-
kom edukacyjnym. Za oddane elek-
trośmieci będą wydawane kupony 
Funduszu Oświatowego. Gdy prze-
każemy je jakiejś szkole, zyska ona 
punkty, które później będzie mogła wy-
mienić na materiały dydaktyczne (np. 
książki, tablice multimedialne). (DP)

Piątek, 25 Lipca 2014

Przy ul. Wylot dzieci pohasają
MILANÓWEK
Niebawem w Milanówku 
powstanie kolejny, 
ogólnodostępny plac 
zabaw dla dzieci. 
Będzie to szósty tego 
typu obiekt, a trzeci po 
północnej stronie miasta.

A to właśnie mieszkańcy willo-
wej części Milanówka mają spo-
ro zastrzeżeń co do liczby placów 
zabaw. – Mieszkam po północ-
nej stronie, która w tej kwestii 
jest zupełnie zaniedbana przez 
miasto. Placów zabaw jak na 
lekarstwo, czego nie można po-
wiedzieć o południowej stronie. 
Bywa tak, że aby zabrać dzieci 
na plac zabaw jeździmy do Gro-
dziska – pisze Agnieszka, matka 
dwójki dzieci. I pyta władze Mi-
lanówka, czy mają zamiar wybu-
dować kolejny tego typu obiekt. 
Tym bardziej, że swego czasu by-
ły plany utworzenia placu zabaw 
w Parku Lasockiego.

Z informacji jakie udało nam 
się uzyskać, milanowski magi-
strat przymierza się do budowy 
placu zabaw po północnej części. 
Obiekt miałby się pojawić przy 
ul. Wylot. – Duży plac zabaw 

MARCIN
PRAŻMOWSKI

REGION
Nie milkną echa likwidacji 
autobusowej linii ZS1. 
I choć połączenie 
pełniło rolę zastępczej 
komunikacji, to wielu 
pasażerów twierdzi, że 
powinno zostać na stałe.

ZS1 się sprawdził. Autobu-
sy były oblegane. Dlaczego 
linia ZS1 nie może jeździć 

nadal? – to tylko część komenta-
rzy i pytań czytelników po tym, 
jak do Pruszkowa ponownie 
zaczęły dojeżdżać pociągi S1, 
a tym samym zawieszono kur-
sowanie linii autobusowej. ZS1 
pojawił się tymczasowo i od ra-
zu zyskał popularność pasażerów
z Pruszkowa i Piastowa.

Wielu podróżnych byłoby 
nawet skłonnych zrezygnować 
z jazdy pociągiem i przesiąść się 
do mniej awaryjnych autobusów. 
Sęk w tym, że utworzenie połą-
czenia pomiędzy PKP Pruszków 
a os. Niedźwiadek w Ursusie (na 
takiej trasie jeździł ZS1) nie 
jest łatwe. Z dwóch powodów. 
Po pierwsze: stołeczny Zarząd 
Transportu Miejskiego nie jest 
zainteresowany tego typu linią. 
Po drugie: nawet gdyby wyra-
ził zgodę, to koszty utrzymania 
połączenia byłyby olbrzymie. 
– W naszym przypadku sięgały-

Połączenie chwalone, ale co z tego...

przyznaje, że ZTM od dłuższego 
okresu jest przeciwny doprowa-
dzeniu jakiejkolwiek linii autobu-
sowej do stacji PKP. Choć swego 
czasu władze Pruszkowa poważ-
nie myślały o „puszczeniu” auto-
busów do Niedźwiadka. Dlaczego 
więc się nie udało? Nieofi cjalnie 
mówi się, że w przypadku gdy-
by do tego doszło ZTM zagro-
ziłby nawet… wycofaniem SKM 
z Pruszkowa. – Jeśli jednak opła-
ty jakie ponosi miasto przekroczą 
granice absurdu, zastanowimy 
się nad innymi komunikacyjny-
mi rozwiązaniami – mówi wice-
prezydent. Obecnie Pruszków za 
kursowanie linii S1, autobus N85 
i wspólny bilet w Kolejach Mazo-
wieckich płaci z własnej kasy po-
nad 3 mln zł rocznie. 

Nie ma raczej szans, aby autobusowa linia ZS1 była stałym połączeniem komunikacyjnym

by ponad 100 tys. zł – mówi Ma-
rek Kubicki, burmistrz Piasto-
wa. A na taki wydatek miasto 
nie może sobie pozwolić, tym 
bardziej, iż rocznie na transport 

– Nawet gdybyśmy w poro-
zumieniu z Pruszkowem chcieli 
utworzyć taką linię, to na pew-
no nie obsługiwałby jej ZTM. 
Ogłosilibyśmy przetarg, który 
wyłoniłby tańszego przewoźni-
ka – twierdzi burmistrz Piastowa 
i nawiązuje do linii P-1, która „za 
czasów” ZTM kosztowała Pia-
stów 368 tys. zł rocznie. Teraz, 
kiedy obsługuje ją przewoźnik 
wyłoniony z przetargu, koszty 
nie przekraczają 240 tys. zł.

– Nie przeprowadzaliśmy nawet 
wstępnej kalkulacji, bo ZTM nie 
wyraził zgody na dublowanie połą-
czenia kolejowego – mówi z kolei 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Od początku było ja-
sne, że linia ZS1 jest połączeniem 
tymczasowym – dodaje. Kurzela 
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Utworzenie połączenia 
między PKP Pruszków
a os. Niedźwiadek 
w Ursusie (na tej 
trasie jeździł ZS1) 
nie jest łatwe

publiczny wydaje już 2,6 mln zł. 
Lwia część tych środków zasila 
kasę ZTM. 

 Linia ZS1 pojawiła się tymczasowo, ale od razu zyskała popularność pasażerów 
z Pruszkowa i Piastowa

Targowisko przejdzie lifting
PRUSZKÓW
Targowisko miejskie czeka 
na lifting. Pruszkowscy 
włodarze wybrali 
wykonawcę prac.

Plac przy ul. Komorowskiej w każ-
dy wtorek i piątek zmienia się 
w bazar. Dostać tu można wszyst-
ko –  warzywa, owoce, mięso, wę-
dliny, sery, odzież, „chemię”. Tar-
gowisko jest licznie odwiedzane 
przez mieszkańców Pruszkowa 
i okolic. Zarówno sprzedający 
jak i kupujący twierdzą, że teren 
powinien jednak przejść remont.

I przejdzie. Władze Pruszko-
wa wybrały firmę, która wyko-
nana prace. Będzie to Bud-Bruk 
z Pruszkowa. Zgodnie z zapowie-
dziami miejskich urzędników, ro-
boty miały ruszyć na początku 
wakacji. Tymczasem targowisko 
działa normalnie. – Rozpoczę-
cie prac planujemy na 28 lipca. 
Robimy wszystko, by przebudo-
wa była jak najmniej uciążliwa 
dla sprzedających i kupujących. 
Dlatego przygotowujemy nowe 
rozwiązanie – mówi Elżbieta Ko-
rach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 

w Pruszkowie. – Na czas remon-
tu część stoisk chcemy przenieść 
na ul. Targową. Aby to zrobić ko-
nieczne jest przygotowanie nowej 

Na okres remontu z użytku 
wyłączony zostanie tylko frag-
ment placu targowego od ul. Ce-
ramicznej do pierwszej bramy 
wjazdowej. – Pozostała część 
będzie funkcjonować bez więk-
szych zakłóceń. Gdybyśmy mo-
dernizowali tylko nawierzchnię 
nie byłoby większych problemów, 
bo te prace można wykonać szyb-
ko. My jednak będziemy budować 
tam kanalizację deszczową, a to 
się wiąże z koniecznością wyko-
nania dość głębokich wykopów 
– wyjaśnia Elżbieta Korach.

Zgodnie z harmonogramem 
prace na targowisku mają się 
zakończyć na przełomie sierp-
nia i września.  (AS)

Park, czyli duże zadanie
GRODZISK MAZOWIECKI
Jak już pisaliśmy, 
Grodzisk wzbogaci 
się o nowy teren 
rekreacyjny. Przy 
ul. Piłsudskiego 
powstanie park. 
Kiedy ruszą prace?

– Lipiec dobiega końca, a nic się 
tam nie dzieje – mówi zanie-
pokojona czytelniczka Marta. 
– Może to kolejny „przestrze-
lony” pomysł, tak jak plac 
zabaw przy Wodniku? – za-
stanawia się.

Obawy czytelniczki nie do 
końca są zasadne, bowiem... – 
W ciągu miesiąca powinniśmy 
ogłosić przetarg na moderni-
zację Parku Piłsudskiego. Ro-
boty będą prowadzone w tym 
i w przyszłym roku – twier-
dzi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – To du-
że i kosztowne przedsięwzię-
cie. Szacujemy, że wydamy na 
nie około 1,5 mln zł – dodaje.

Benedykciński nie wyklucza 
wprowadzenia zmian w pro-
jekcie inwestycji. – Nasadzenia 
będziemy prowadzić zarów-
no jesienią, jak i wiosną. Mo-
że coś dodamy, przeniesiemy, 

zmienimy – zaznacza. Co 
znajdzie się na terenie Par-
ku Piłsudskiego? W central-
nym miejscu pojawi się ogród 
żwirowo-kamienisty, a obok 
ogród różany. Teren ozdobią 
kuliste rzeźby wytoczone ze 
skał. Na pozostałym obszarze 
wzdłuż rzeki Mrownej pojawią 
się alejki, ławeczki, oświetle-
nie. Lifting przejdzie znajdu-
jący się już na miejscu plac 
zabaw, a w pobliżu stanie si-
łownia plenerowa.

Kiedy mieszkańcy Grodziska 
będą mogli korzystać z nowego 
miejsca rekreacyjnego? – Ma-
my nadzieję, że uda się nam za-
kończyć prace w maju lub na 
początku czerwca. Dziś jeszcze 
nie chcę o tym mówić – ucina 
Benedykciński.  (AS)

Wiaduktowy
drugi etap
BRWINÓW
W sierpniu ma ruszyć 
drugi etap przebudowy 
brwinowskich 
wiaduktów kolejowych.

W Brwinowie nad drogą woje-
wódzką nr 720 są cztery prze-
prawy. Pod każdym torem (dwa 
dalekobieżne i dwa podmiej-
skie) znajduje się osobny wia-
dukt. W ramach prowadzonej 
modernizacji linii z Warszawy 
do Łodzi, kolejarze zaplanowa-
li remont przepraw pod tora-
mi dalekobieżnymi. W lutym 
kolejarze rozebrali północny 
wiadukt i postawili nowy. 

– Na początku sierpnia roz-
poczynamy drugi etap prac, 
na wiadukcie kolejowym 
w Brwinowie, nad torem nr 
2. Zgodnie z harmonogra-
mem przewidywany termin 
zakończenia robót to koniec 
października 2014 r. – mówi 
Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK.

W rejonie przeprawy praw-
dopodobnie pojawi się sy-
gnalizacja świetlna, która 
rozprowadzi ruch.  (DP)
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Nie ma raczej szans, aby autobusowa linia ZS1 była stałym połączeniem komunikacyjnym
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powstanie na terenie amfi teatru 
– informuje Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy magistratu. Do-
daje, że za wcześnie mówić o ter-
minie realizacji inwestycji. A co 
z terenami w Parku Lasockiego? – 
Uściślając nie był to pomysł, a gło-
sy mieszkańców jakie pojawiały 
się w temacie budowy placu za-
baw akurat na terenie parku. Jest 
to jednak teren leśny, w który nie 
możemy w żaden sposób ingero-
wać – twierdzi Jankowska.

Nie jest powiedziane, że 
w bliższym czasie w Milanów-
ku powstanie tylko jeden nowy, 
ogólnodostępny plac zabaw. 
Nadal bowiem można zgłaszać 
propozycje do budżetu obywatel-
skiego i jak udało nam się dowie-
dzieć, utworzenie dodatkowych 
placów zabaw jest uwzględniane 
przez mieszkańców.

Póki co, w Milanówku funk-
cjonuje pięć miejskich placów 
zabaw: przy ul. Gospodarskiej 
(róg z ul. Przyszłości), ul. Spor-
towej (róg z ul. Piotra Skargi), ul. 
Kościelnej (na terenie Centrum 
Kultury), ul. Warszawskiej (róg 
z ul. Bliską) oraz przy ul. Krótkiej, 
gdzie plac (na zdjęciu) znajduje 
się na terenie amfi teatru.  (MAP) 

organizacji ruchu. Dyrekcja targo-
wiska musi porozumieć się rów-
nież ze sprzedawcami – dodaje.

Na okres remontu 
z użytku wyłączony 
zostanie fragment placu 
targowego od ulicy 
Ceramicznej do pierwszej 
bramy wjazdowej
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Oświata ma się dobrze
W yniki naszych te-

gorocznych ma-
turzystów mogą 

świadczyć nie tylko o ich talencie, 
ale również wysokim poziomie 
nauczania w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Grodziski.

Prawie 80% abiturientów, któ-
rzy po raz pierwszy przystąpili do 
egzaminu dojrzałości, otrzyma-
ło świadectwo. Dla porównania 
średnie dla kraju i dla woje-
wództwa mazowieckiego wyno-
szą po 71%. Ale powiedzieć, że 
absolwenci z naszego powiatu 
zdali maturę to za mało, trzeba 

jeszcze dodać, że zdali ją bardzo 
dobrze. W województwie nasi 
uczniowie zajęli III miejsce, je-
śli chodzi o język polski i IV ze 
względu na język angielski. Li-
cea ogólnokształcące wykazywa-
ły przeważnie wyższą zdawalność 
niż średnia krajowa i wojewódz-
ka, zaś zdecydowanie wyższy wy-
kazywały technika. 

W powiatowych szkoła ważna 
jest jakość, ale zwraca się rów-
nież uwagę na warunki w jakich 
młodzi ludzie zdobywają wie-
dzę. Jeśli tylko środki fi nansowe 
pozwalają, planowane są prace 

remontowe. Obecnie odnawia-
ne są węzły sanitarne w Zespo-
le Szkól nr 1 w Grodzisku Maz. 
Również tutaj zostanie przepro-
wadzona rewitalizacja przyszkol-
nego ogródka. W Zespole Szkół 
nr 1 w Milanówku będzie moder-
nizowana sala gimnastyczna,  zaś 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół im. Szczerkow-
skiego będą mogli korzystać z od-
nowionego placu zabaw.

Powiatowe szkoły chętnie zgła-
szają chęć uczestniczenia w pro-
gramach edukacyjnych. Można tu 
wymienić np. program Uczenie 

się przez całe życie – Leonar-
do da Vinci, Kapitał Ludzki – 
„Kompetencje zawodowe drogą 
do sukcesu” i Kapitał Ludzki – 
„Podniesienie atrakcyjności i ja-
kości szkolnictwa zawodowego” 
mazowiecka kuźnia talentów.

Dbałość o jakość i standardy 
dobrze wpisuje się w założenia 
Strategii Oświatowej przyjętej 
przez  Radę Powiatu Grodziskie-
go. Również ze Strategii wynika 
utworzenie strony internetowej 
o oświacie na terenie powiatu 
grodziskiego. Na stronę www.
oswiatapowiatgrodziski.type.pl 

zapraszamy wszystkich, a zwłasz-
cza absolwentów gimnazjów. Jest 
tu wiele przydatnych informa-
cji zwłaszcza odnoście rekruta-
cji uzupełniającej, która trwa do 
końca sierpnia.

Powiatowe szkoły, chociaż ofe-
rują wysoki poziom nauczania, 
dysponują jeszcze wolnymi miej-
scami. W ten sposób daje nam się 
odczuć niż demografi czny. Dlate-
go zapraszamy wszystkich ambit-
nych uczniów, którzy jeśli tylko 
chcą – mogą się wiele nauczyć.

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinów w czołówce 
gmin w Polsce  

„Wspólnota” opra-
cowuje swoje
r a n k i n g i  n a 

podstawie analizy wskaźni-
ków określających potencjał 
fi nansowy, infrastruktural-
ny, gospodarczy i społecz-
ny gmin. Korzysta przy tym 
z danych Ministerstwa Fi-
nansów, rejestru REGON 
oraz GUS. Opublikowany 
w najnowszym numerze 
czasopisma ranking obra-
zuje zmiany, które dokonały 
się w samorządach w cią-
gu mijającej kadencji. Aż 
w czterech zestawieniach 
gmina Brwinów znalazła 
się na czołowych miejscach, 
co pokazuje jej imponujący 
rozwój w skali całego kraju.

Gmina Brwinów zajęła 
pierwsze miejsce w Polsce 
w rankingu gmin prze-
my s ł owo - u s ł u g ow yc h 
o największych zmianach 
w poziomie rozwoju w la-

tach 2010-2013. Na ten 
„złoty medal” złożyły się 
bardzo dobre wskaźniki 
dotyczące finansów, roz-
woju infrastruktury i zmian 
społecznych. W zestawie-
niu „Gminy o najwyższych 
zmianach w zakresie spo-
łecznym” Brwinów znalazł 
się na drugim miejscu. Tu-
taj zwracano uwagę m.in. na 
dynamikę przyrostu ludno-
ści oraz zmiany w oświacie. 
Rozwój infrastruktury od-
czuwają na co dzień miesz-
kańcy, którzy najpierw 
muszą się zmagać z uciąż-
liwościami związanymi 
z rozkopanymi drogami 
i objazdami, a potem mo-
gą korzystać z nowej sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej, nowych dróg, chodni-
ków itd. Autorzy rankingu 
oceniali tę kategorię według 
twardych danych liczbo-
wych: w efekcie Brwinów 

znalazł się na 4. pozycji  
wśród „gmin o najwyższych 
zmianach w zakresie roz-
woju infrastruktury”.

Łącznie, w rankingu 
ogólnym uwzględniają-
cym wskaźniki fi nansowe, 
gospodarcze, infrastruktu-
ralne i społeczne (obejmu-
jącym gminy z całej Polski: 
wiejskie, turystyczne, prze-
mysłowo-usługowe i miasta 

W rankingu opublikowanym przez samorządowy dwutygodnik „Wspólnota” Brwinów znalazł się 
w czołówce aż czterech zestawień. Pierwsze miejsce w Polsce zajmuje jako gmina przemysło-
wo-usługowa o najwyższych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013.

na prawach powiatu) gmina 
Brwinów zajęła 7 miejsce.

„Wspólnota” tak podsu-
mowuje swój ranking, bi-
lansujący dokonania wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast: „Liderom poszczegól-
nych kategorii należą się sło-
wa najwyższego uznania, bo 
ich pomysły na rozwój gospo-
darczy i społeczny okazały się 
strzałem w dziesiątkę”. (PR)

 

REKLAMA
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

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 r., poz. 687 t.j.  
z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 17.07.2014r. została 
wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od granicy 
gminy Błonie z gminą Brwinów do skrzyżowania drogi  
wojewódzkiej nr 720 z drogą powiatową nr 1509W w miejsco- 
wości Czubin.” Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Woje- 
wództwa Mazowieckiego działający przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery 
działek do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach - numery działek 
po podziale):
gmina Brwinów, obręb 2 Czubin, działki nr ew.: 74, 76 (76/1, 76/2).
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

WIŚ-II.7820.2.6.2014.AM   

OGŁOSZENIE

MARCIN
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Przeciąga się rozbiórka 
kamienicy przy ulicy 
Kościuszki, a tym samym 
nie ma terminu przetargu 
na sprzedaż działki. 
Miasto nadal uważa, że 
grunty powinien nabyć 
deweloper, choć część 
pruszkowian widziałaby 
w tym miejscu parking.

P rzed paroma miesiącami 
władze miasta informowa-
ły, że rozbiórka budynku 

przy ul. Kościuszki 2/4 jest kwe-
stią czasu. Okazuje się jednak, że 
sprawa nie jest jasna, bowiem ma-
gistrat ciągle „walczy” ze spad-
kobiercami nieruchomości po 
byłym ZURT. A według planów 
włodarzy Pruszkowa, to wła-
śnie pawilon handlowy wespół 
z kamienicą przy ul. Kościusz-
ki 2/4 mają zostać wyburzone, 
a teren na którym się znajdują 
sprzedany. – Spadkobiercy ma-
ją prawo do naniesień i sądzą, że 
do działki również. Złożyli kolej-
ne odwołanie do Krajowej Ko-
misji Uwłaszczeniowej. Sprawa 
powinna się wyjaśnić niebawem 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Władze miasta nadal uważa-
ją, że atrakcyjna działka powin-
na pójść pod młotek. I to jeszcze 
w tym roku. – Chcemy w przetar-
gu określić warunki sprzedaży, tak, 

Tylko sprzedaż wchodzi w grę
Miasto uważa, że działkę wzdłuż ulicy Prusa powinien nabyć deweloper

podziemny. To jest jeden z pod-
stawowych warunków sprzedaży 
terenu – ripostuje Andrzej Kurze-
la, który w tym miejscu chętnie 
widziałby apartamentowiec.

Temat pruszkowskich ka-
mienic, a dokładnie ich rewi-
talizacji, budzi emocje. Nie ma 
praktycznie dzielnicy, gdzie sta-
re budynki nie tylko odstraszają 
wyglądem, ale zagrażają bezpie-
czeństwu. Magistrat stara się na 
bieżąco remontować te budynki, 
które są jego własnością. 

Jednak gros kamienic ma pry-
watnych właścicieli. – Na ogół 
są to spadkobiercy spadkobier-
ców, z którymi ciężko się poro-
zumieć – mówi Kurzela. – Są 
programy dotyczące rewitaliza-
cji, z których prywatni właściciele 
kamienic mogą korzystać. Ma-
ją więc furtkę otwartą – dodaje. 
Nie ukrywa, że zainteresowanie 
ze strony kamieniczników jest 
– jak do tej pory – słabe. 

aby budynek jaki powstanie był na 
miarę miejsca, w którym się znaj-
dzie – twierdzi Kurzela. 

Inne zdanie ma część miesz-
kańców Pruszkowa. Uważają, 
że na działce wzdłuż ul. Prusa 
mógłby powstać parking. – Co 
nam po tym jak miasto sprze-
da działkę, powstaną kolejne 
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mieszkania, jak nie ma i nie bę-
dzie gdzie zaparkować – pisze je-
den z czytelników. – Inwestycja 
jaka tam zostanie zrealizowana 
będzie musiała posiadać parking 

Władze miasta 
uważają, że atrakcyjna 
działka powinna 
pójść pod młotek 
jeszcze w tym roku

 Kamienica przy ul. Kościuszki 2/4 ma zostać wyburzona

Zaczipuj (bezpłatnie) psa 
PRUSZKÓW
Zadbaj o bezpieczeństwo 
psa i zaczipuj go. 
Jest to możliwe 
również w Pruszkowie. 
Bezpłatnie.

W styczniu Pruszkowskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Zwierząt 
zachęcało właścicieli czworo-
nogów do bezpłatnego czipo-
wania zwierząt. Zorganizowano 
kilka akcji, a czipy zostały za-
kupione przez stowarzyszenie 
ze środków przekazanych przez 
miasto Pruszków.

Także i teraz każdy pruszko-
wianin może (za darmo) wszcze-
pić czip czworonożnemu pupi-
lowi. Miasto prowadzi pilotażo-
wą akcję w ramach „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta 
Pruszkowa”. Gdzie będzie można 
zaczipować zwierzaka? W przy-
chodni „weterynarz.com.pl” 
w lecznicach przy ul. Wojska 
Polskiego 36 oraz przy ul. Huba-
la 7. Co trzeba zabrać (oczywi-
ście oprócz psa) ze sobą? Do-
wód osobisty potwierdzający, że 

właściciel czworonoga mieszka 
w Pruszkowie, warto też mieć przy 
sobie książeczkę szczepień psa.

Jak przebiega zabieg? Dla 
czworonoga jest praktycznie 
bezbolesny. Niewielki elektro-
niczny czip wielkości ziarenka 
ryżu zostaje wprowadzany pod 
skórę psa. Wszczepia się go w re-
jonie szyi lub między łopatka-
mi. Niewielkie urządzenie z za-
kodowanym numerem może 
działać nawet kilkadziesiąt 
lat. Numer czipu jest wklejany 
lub wpisywany do książeczki 
szczepień zwierzaka.  (AS)

Ofi ary bandyckich porachunków?
NADARZYN
W Szamotach policjanci 
ze stołecznej komendy 
znaleźli szczątki trzech 
osób. Prawdopodobnie 
są to ofi ary gangsterskich 
porachunków 
z lat 90-tych. 

Ciała znaleźli funkcjonariusze 
z wydziału terroru kryminal-
nego i zabójstw. Zakopane by-
ły na terenie jednej z posesji 
w nadarzyńskich Szamotach. 
Policjanci w obecności przed-
stawicieli pruszkowskiej pro-
kuratury rejonowej zabezpie-
czyli szczątki ciał. 

Zwłoki należały do osób powią-
zanych ze światem przestęp-
czym. Najprawdopodobniej cho-
dzi o ofi ary gangsterskich pora-

chunków. Może to mieć związek 
z tzw. „starym Pruszkowem” oraz 
późniejszą grupą „Mutantów”.
Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzi pruszkowska prokuratu-
ra. Nie chciała zdradzać szcze-
gółów. – Dziś jeszcze nie może-
my zbyt wiele powiedzieć o tej 
sprawie – powiedział 23 lipca 

Andrzej Zwoliński, zastępca 
prokuratora rejonowego. 

Policja również mówi nie-
wiele. – Wszystko co mieliśmy 
do przekazania zamieściliśmy 
w komunikacie na naszej stro-
nie – usłyszeliśmy od pracowni-
ka biura prasowego Komendy 
Stołecznej Policji.  (AS)
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25-letni mieszkaniec Otrębus zgi-
nął tragicznie nad Bałtykiem. Zda-
rzenie miało miejsce 23 lipca. 
Mężczyzna pilotował wiatrakowiec. 
– Wiatrakowiec spadł do morza ok. 
30-40 m od linii brzegowej w Jaro-
sławcu (gmina Postomino), niedale-
ko przystani rybackiej – powiedział 

redakcji „Dziennika Bałtyckiego” 
st. kpt. Piotr Słupski, rzecznik praso-
wy komendanta Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Sławnie. Plażowicze, 
którzy byli świadkami wypadku, po-
informowali służby ratunkowe. Na 
pomoc wyruszyli ratownicy Brzego-
wej Stacji Ratownictwa Morskiego. 

Tragiczny lot wiatrakowcem 
nad wodami Bałtyku 

OTRĘBUSY
W akcji brał udział m.in. morski sta-
tek ratowniczy SAR-1500 Tajfun 
z Darłowa. Wiatrakowiec spadł do 
Bałtyku po godz. 16.00. Ciało 25-lat-
ka znaleziono dwie godziny póź-
niej. Z relacji świadków wynikało, 
że maszyna leciała nad morzem, aż 
w pewnej chwili zgasł silnik. (MAP)
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

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

Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA 
w Otrębusach, info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828 

 ► Prywatna świetlica edukacyjna w Książenicach 
zatrudni od września kreatywną opiekunkę/
animatorkę. Mile widziana znajomość 
j. angielskiego. Praca w godz. 12.00-20.00. CV 
na dorota_nawrocka@o2.pl 

Sprzątającą do hotelu w Otrębusach, 
503 164 828 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Terminal 
kontenerowy Pruszków, 501 242 245 

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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  

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

 ► 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

 ► 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

 ► Toyota Yaris 2003r., przebieg 92 tys., 
cena 11 000 zł, 600 67 97 67 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Zamrażarko-lodówkę, fabrycznie nowa, wysokość 
145cm, z gwarancją, taniej. Pruszków, 693 437 742

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Anteny satelitarne DVBT, montaż, serwis, 
796 154 214 

 ► 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 

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

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

Kierownik budowy domów jednorodzinnych. 
Duże doświadczenie i niezbędne uprawnienia. 
Kontakt  502129935 

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 

 ► Ogrody, koszenie trawników, żywopłoty, 
889 481 458 

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

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 22 798 20 00 

Piątek, 25 Lipca 2014

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze w okresie 
od 16.07.2014 r. do 06.08.2014 r. został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własnośc Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.” 

Nasza firma to od 17 lat prężnie działające przedsiębiorstwo, pionier 
w branży i lider na polskim rynku będący miejscem pracy dla blisko 
350 osób. W związku z uruchomieniem nowego projektu poszukujemy 
osób na stanowisko: 

TERENOWY  
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Miejsce pracy: powiat pruszkowski

Główne obowiązki:
•	 sprzedaż małych powierzchni reklamowych dla firm;
•	 nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych kontaktów  

z właścicielami firm z obsługiwanego regionu.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
•	 wykształcenie średnie; 
•	 komunikatywność, kreatywność w działaniu;
•	 doskonała organizacja własnej pracy;
•	 nastawienie na realizację celu;
•	 wysoka kultura osobista;
•	 dyspozycyjność;
•	 mobilność -własny samochód;
•	 prawo jazdy kat. B;
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
•	 osoby z powiatu pruszkowskiego (dodatkowy atut).

Nasza oferta wobec kandydatów:
•	 stabilna, długofalowa praca;
•	 stałe wynagrodzenie 2500zł + dodatek paliwowy;
•	 pakiet profesjonalnych szkoleń;
•	 pomoc w realizacji wyznaczonych celów;
•	 praca na powierzonym terenie – woj. Mazowieckie;
•	 niezbędne narzędzia do pracy.

Nie wymagamy doświadczenia! Ważne, że chcesz się rozwijać  
i zdobywać nowe umiejętności! Przygotujemy Cię do pracy na tym 
stanowisku i będziemy wspierać na każdym etapie! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:  
aneta.androsiuk@plt.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że  

dnia 13.08.2014 r. o godz. 12.00 pod adresem ul. Staszica 1 pokój 103,  
05 – 800 Pruszków odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

   z majątku CARFORM Sp. z o. o. (poprzednia nazwa SANIFORM Sp. z o. o.)

Przedmioty licytacji:
1. AIR COMPRESOR ‚ATLAS COPLO AIR POWER’ prod typ GA5FF nr ser 
AII219170
Wartość szacunkowa: 6 100 zł
Cena wywołania brutto: 4 575 zł
2. MASZYNA DO TŁOCZENIA PRÓŻNIOWEGO WANIEN BEZ OZNA-
CZENIA 
kolor niebieski 
Wartość szacunkowa: 5 000 zł
Cena wywołania brutto: 3 750 zł
 
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 12.08.2014r. do 13.08.2014r. w godzi-
nach 9.00 - 10.00 pod adresem ul. Sienkiewicza 19, 05 – 800 Pruszków. Warunkiem 
udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 
wartości oszacowania. Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek 
nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 11.08.2014 r. (w tytule przelewu 
oprócz danych przystępującego proszę podać hasło LICYTACJA) lub gotówką w dniu 
licytacji.
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzielaniu mu przy-
bicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. 

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 

w dniu 20.08.2014 r. o godz. 12.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania 
przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 07 03, lub w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 103. 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► 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 

 ► 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 
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