
Hołd bohaterom
Powstania

REGION 

O godz. 17.00. w Godzinę W, 
zawyją syreny. W 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego także 
w naszym regionie odbędzie się 
wiele uroczystości. Złożymy hołd 
bohaterom zbrojnego zrywu 
w sierpniu 1944 r.  6

Stacja Kontroli Pojazdów
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Nowy system 
gospodarowania odpadami 
choć w zamyśle dobry, to 
w wykonaniu nie zawsze. 
Okoliczne gminy mają, 
po roku, w tej sprawie 
różne doświadczenia.

O d 1 lipca 2013 r. to gminy 
odpowiadają za odbiór 
śmieci od mieszkańców. 

W tym celu podpisują umowy 
z operatorami i... samodzielnie 
wyznaczają stawki za odbiór 
odpadów segregowanych i nie-
segregowanych. I to właśnie ten 
ostatni aspekt budzi wśród 
mieszkańców najwięcej emocji. 
Trudno się dziwić, bowiem co 
gmina to inna stawka, choć zda-
rza się, że fi rma odpowiadająca 
za odbiór odpadów jest ta sama. 

Stawki to nie wszystko, pro-
blemów jest więcej. Wylicza-
nie urzędnicy zaczynają od... 

śmieciowych deklaracji. Tylko 
w Pruszkowie nie złożyło ich jesz-
cze ponad 1400 osób. Urzędni-
cy podkreślają jednak, że mają 
narzędzia, by zmusić wymigują-
cych się od płacenia mieszkań-
ców. Kłopot w tym, że procedury 
długo trwają. – Wystosowano 
455 wezwań o złożenie dekla-
racji oraz zawiadomień o wszczę-
ciu postępowania – mówi Danuta 
Przybysz z Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Część miesz-
kańców złożyła deklaracje. Cześć 
złożyła oświadczenia, że nieru-
chomości są niezamieszkałe lub 
prowadzona jest na nich działal-
ność gospodarcza – dodaje. Co 
ciekawe, pruszkowski magistrat 
wydał zaledwie osiem decyzji 
o ustaleniu wysokości opłaty 
za odbiór odpadów. – W przy-
padku pozostałych posesji toczą 
się postępowania wyjaśniające 
– podkreśla Przybysz. 

Dużo lepiej w kwestii dekla-
racji wypada sąsiedni Brwinów. 
– Nasi mieszkańcy szybko złoży-

W Pruszkowie deklaracji śmieciowych do tej pory nie złożyło ponad 1400 osób
Rewolucja śmieciowa po roku
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 Za odbiór śmieci od mieszkańców gminy odpowiadają od lipca 2013 roku

li oświadczenia. Obecnie wpły-
wają do nas głównie korekty do-
tyczące zwiększenia lub zmniej-
szenia ilości osób. Tych zaległych 
oświadczeń jest niewiele – twier-
dzi Sylwia Wiłkojć-Kowalska, 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej w Brwinowie. 

A jak sytuacja przedstawia się 
w Grodzisku Mazowieckim? 
Tu urzędnicy walczą z nieco in-
nym problemem. – Mamy 2 tys. 
zgłoszeń więcej niż zameldo-
wanych ludzi. I nie ukrywam, że 
mamy kłopot z ich weryfi kacją 
– przyznaje Łukasz Kapuściak, 

naczelnik grodziskiego Wydzia-
łu Ochrony Środowiska. – Z płat-
nościami nie ma kłopotu, prawie 
95 proc. osób robi to w terminie. 
Pozostali płacą, gdy tylko otrzy-
mają ponaglenie – dodaje. 
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Los punktu 
niepewny?

PRUSZKÓW

Punktowi adopcyjnemu dla 
bezdomnych zwierząt grozi 
zamknięcie. Według powiatowego 
weterynarza powinien być wpisany 
do rejestru jako schronisko. 
– To nadinterpretacja 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.  3

W Pruszkowie deklaracji śmieciowych do tej pory nie złożyło ponad 1400 osób
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PRUSZKÓW
Tegoroczna edycja Pruszkowskie-
go Kina Letniego na półmetku. 
W minioną niedzielę (27 bm.) pogo-
da dopisała i na projekcji „Wolve-
rine”pojawił się komplet widzów. 
– Chcieliśmy poczuć klimat kina 
w plenerze – powiedziała pani Ka-
mila, która „Wolverine” obejrzała 

w towarzystwie rodziny. A 3 sierpnia 
kolejny seans – dramat science fi c-
tion „Kod nieśmiertelności”. W fi lmie 
występuje m.in. Jake Gyllenhaall. 
Zapraszamy o godz. 21.30 na pl. Ja-
na Pawła II. Szczegółowy repertuar 
na stronie: kino.wpr24.pl. Na fi lmo-
we wieczory w letniej atmosferze 

Kino Letnie na półmetku, 
w niedzielę „Kod nieśmiertelności”

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

REKLAMA

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

Z problemami „śmieciowymi” bo-
rykają się mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej. W tym przypad-
ku obowiązuje odpowiedzialność 
zbiorowa, czyli jeśli kontrolerzy 
uznają, że odpady segregowane 
są źle, albo w ogóle niesegregowa-
ne, to wyższe stawki będą musie-
li płacić wszyscy lokatorzy bloku 
czy kamienicy. Urzędnicy zazna-
czają jednak, że kontrolowani są 
także mieszkańcy domów jedno-
rodzinnych. – Pracownicy MZO 
podczas każdorazowego odbio-
ru odpadów sprawdzają, jak są 
segregowane śmieci. A pracow-
nicy urzędu prowadzą wyrywkowe 
kontrole w zabudowie wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej mini-
mum raz w miesiącu – mówi 
Danuta Przybysz z pruszkowskie-
go Wydziału Ochrony Środowiska 

Czy uda się obniżyć jeszcze 
stawki za odbiór odpadów? Mało 
prawdopodobne. W Pruszkowie od 
lipca tego roku osoby segregujące 
odpady płacą nie 12,50 zł, a 11 zł. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 To zdaniem wielu wciąż za dużo. 
Dla porównania: ci, którzy sobie 
nie zadają trudu by śmieci pose-
gregować, płacą 20 zł miesięcz-
nie od osoby. – Według danych 
z ewidencji księgowej na koniec 
czerwca wpływy z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami 

nie są wysokie, za odbiór odpa-
dów segregowanych mieszkań-
cy płacą 9,40 zł, a zmieszanych 
18,80 zł. Obniżek jednak nie pla-
nujemy – twierdzi. 

W Podkowie Leśnej zmienił 
się operator odpowiedzialny za 
odbiór śmieci i zażądał więcej 
niż poprzednik. Pojawiła się więc 
kwestia nie obniżki, a podwyż-
ki stawek (10 zł segregowane, 

30 zł zmieszane). – O tym, czy bę-
dą zmiany stawek za odbiór od-
padów zdecyduje rada miejska. 
Jeżeli radni uznają, że pod-
wyżka będzie konieczna, to za-
pewne stosowną uchwałą ją wpro-
wadzą – mówi Jacek Jakóbik 
z Referatu Gospodarki Miejskiej 
podkowiańskiego magistratu. 

Grodzisk Mazowiecki zamiast 
zmian stawek zastosował inne 
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rozwiązanie. – Od lutego segre-
gowane odpady, zgodnie z życze-
niami mieszkańców, odbieramy 
dwa razy w miesiącu – podkreś-
la Łukasz Kapuściak, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska. 

Co ciekawe, do obniżki stawek 
śmieciowych przymierzał się Pias-
tów, jednak w czerwcu radni 
zdecydowali o zdjęciu uchwały 
z porządku obrad.   
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wynosiły prawie 2,5 mln zł, a wy-
datki ponad 3 mln zł – informuje 
Danuta Przybysz. – Wobec powyż-
szych danych ponowne obniżenie 
stawki jest niemożliwe – dodaje.

Możliwości obniżki stawek 
nie widzi także Sylwia Wiłkojć-
-Kowalska z brwinowskiego
magistratu. – Nasze stawki i tak 

Możliwości 
obniżenia stawek 
za odbiór odpadów 
są coraz mniej 
prawdopodobne

Przedszkole
do remontu
GRODZISK MAZOWIECKI
Prawie 130 tys. zł 
będzie kosztował 
remont Przedszkola 
nr 1 w Grodzisku. 
Prace ruszyły.

Roboty dotyczą zewnętrz-
nej części budynku. Mają 
poprawić nie tylko estetykę 
obiektu, ale także obniżyć 
koszty eksploatacji.

Prace podzielono na czte-
ry punkty. Pierwszy dotyczy 
dachu budynku. Wykonaw-
ca m.in. wymieni pokrycie, 
termoizolację, rynny i ru-
ry spustowe, zajmie się re-
montem kominów. Kolejny 
punkt to modernizacja ele-
wacji – wymienione będą 
daszki nad wejściami, po-
malowane ściany, wykonany 
cokół z tynku mozaikowego, 
położone zostaną okładzi-
na ceramiczna przy wejściu 
głównym i tynki na ścia-
nach tarasu. W ramach in-
westycji zaplanowano też 
remont schodów zewnętrz-
nych oraz prace uzupeł-
niające (m.in. montaż tab-
lic informacyjnych).

Zakład Remontowo Bu-
dowlany Ryszard Łachacz 
za realizację zadania otrzy-
ma 127,5 tys. zł. Ma 60 dni na 
przeprowadzenie prac. Jest 
też zobowiązany do takiej or-
ganizacji robót, aby umożli-
wić funkcjonowanie placów-
ki przy ul. Zondka.  (DP)

Budowa przejścia zgodnie z planem
PRUSZKÓW
Roboty przy budowie 
przejścia podziemnego na 
stacji PKP w Pruszkowie 
idą bez przeszkód. – Ich 
tempo uzależnione jest 
jednak od rytmu prac na 
powierzchni torowiska 
– zaznacza Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK.

Budowa przejścia ruszyła 
w styczniu. Jest jednym z ele-
mentów modernizacji linii kole-

jowej Warszawa – Skierniewice. 
– I paradoksalnie najłatwiej-
szym – przyznaje Dutkiewicz. 

Zgodnie z harmonogramem 
robót, budowa przejścia po-
winna zakończyć się w przy-
szłym roku. Maciej Dutkiewicz: 
– Nie mamy żadnych niepoko-
jących sygnałów, aby scenariusz 
prac był inny. Trwa wydłużanie 
przejścia w kierunku Żbikowa. 
Oczywiście prace podziemne 
prowadzone są wówczas, kiedy 
na powierzchni zamykany jest 
tor. W przeciwnym razie roboty 

są wstrzymywane, a robotnicy 
realizują inne zadania. 

Rzecznik nie ukrywa, że naj-
ważniejszy dla inwestycji będzie 
2015 rok. Wówczas ekipy połą-
czą istniejące przejście z tym, 
który powstaje. – Faktycznie 
swobodne korzystanie z przej-
ścia będzie możliwe w przyszłym 
roku – dodaje Dutkiewicz. 

A postęp prac pasażerowie mo-
gą już sami zaobserwować. Od 
strony Żbikowa powstał szkielet 
wiaty, która będzie prowadziła do 
przejścia podziemnego.  (MAP)

Piątek, 1 Sierpnia 2014
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Rewolucja śmieciowa po roku
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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

REKLAMA

Będą lokale
komunalne
GRODZISK MAZOWIECKI
Prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku 
ruszy budowa mieszkań 
komunalnych przy 
ul. Traugutta. 

Grodzisk ogłosił już przetarg 
na tę inwestycję. Wykonaw-
ca będzie miał 22 miesiące na 
postawienie dwóch budynków 
wielorodzinnych. W pierwszym 
znajdzie się 41 lokali mieszkanio-
wych, w drugim – 23. Budynki 
mają być czterokondygnacyj-
ne (niepodpiwniczone), składać 
się będą z segmentów połączo-
nych klatkami schodowymi. 
Zostaną wyposażone w insta-
lacje wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną i teletechniczną. 
W skład wyposażenia loka-
li wejdą  m.in. kuchnie gazowe 
z piekarnikiem, zlewozmywaki. 
Gmina szacuje, że koszt inwe-
stycji nie powinien przekroczyć 
6 mln zł. Warto dodać, że miasto 
otrzyma dotację z Banku Gos-
podarstwa Krajowego.  (DP)

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Według powiatowego 
weterynarza utworzony 
na początku lipca punkt 
adopcyjny dla bezdomnych 
zwierząt powinien być 
wpisany do rejestru jako 
schronisko. W przeciwnym 
wypadku ośrodek 
w Pruszkowie przy 
ul. Południowej może 
zostać zamknięty. 

T o nadinterpretacja. 
Wszystko jest zgodne 
z prawem i formalnie pla-

cówka jest niezagrożona. – repli-
kuje Andrzej Królikowski, wice-
prezydent Pruszkowa.

Co do jednego nikt nie ma 
wątpliwości: punkt adopcyjny 
dla bezdomnych zwierząt to do-
bry pomysł. Tak uważają miesz-
kańcy Pruszkowa, władze miasta 

Punktowi dla zwierząt grozi zamknięcie?
oraz prowadzące placówkę 
Pruszkowskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Zwierząt. 

Co ciekawe, samą inicjatywę 
pochwala również Powiatowy In-
spektorat Weterynarii. – Inten-
cje są dobre, ale niestety, zgodnie 
z przepisami działalność, któ-
ra nosi znamiona prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, musi być wpisana do 
rejestru i nadzorowana przez 
powiatowego lekarza weteryna-
rii – tłumaczy Jakub Kubacki, 
kierownik pruszkowskiego in-
spektoratu. – Albo miasto, albo 
stowarzyszenie musi wziąć na 
siebie ciężar prowadzenia takiej 
placówki, spełniając wszystkie 
związane z tym wymogi – dodaje. 

Inaczej widzą sprawę włoda-
rze miasta. – Doskonale znamy 
przepisy, na które powołuje się po-
wiatowy lekarz weterynarii. Tak 
się składa, że nie określają precy-
zyjnie co jest, a co nie jest schroni-
skiem. W tej sytuacji akademickie 

rozważania nie mają sensu. Nato-
miast jeśli już chcemy interpreto-
wać zapisy, to weźmy pod uwagę 
cel, w jakim taki punkt adopcyjny 
powstał oraz społeczną potrzebę 
jego funkcjonowania – mówi wice-
prezydent Andrzej Królikowski.

Miasto zwraca również uwagę 
na fakt, że czworonogi mają prze-
bywać w punkcie jedynie czasowo. 
– Jest to sprawa kluczowa – twier-
dzi Królikowski. – Nie ma tu mowy 
o stałym pobycie. Zwierzęta czeka-
ją na adopcję od kilku do kilkunastu 

Niepewny los punktu adopcyjnego dla bezdomnych czworonogów przy ulicy Południowej

dni, jeśli jednak nie znajdą w tym 
czasie nowych opiekunów, trafi a-
ją do schroniska, z którym mamy 
podpisaną umowę – tłumaczy.

– Nie prowadzimy i nie chce-
my prowadzić schroniska. Nasze 
czworonogi trafiają do nowych 
opiekunów, a często odnajdują je 
dotychczasowi właściciele. Takich 
przypadków mieliśmy od miesią-
ca około 30. I taki właśnie sens ma 
punkt adopcyjny. Natomiast nie 
wiem, dlaczego weterynarz uparł 
się, że musimy być schroniskiem 

 Pruszkowski ośrodek adopcyjny dla bezdomnych zwierząt
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Niepewny los punktu adopcyjnego dla bezdomnych czworonogów przy ulicy Południowej
– mówi Andżelika Morawska, 
prezes Pruszkowskiego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Zwierząt.

Strony „konfl iktu” podkreśla-
ją, że są otwarte na dyskusję. Nie 
wydaje się jednak, by ktoś miał 
zmienić stanowisko. – W tej chwi-
li prowadzone jest w tej sprawie 
postępowanie administracyjne 
– mówi Jakub Kubacki. – Nie chcę 
na tym etapie wyrokować o przy-
szłości placówki, a tym bardziej 
nie dążę do jej jak najszybszego 
zamknięcia, bo byłoby to ze szko-
dą dla zwierząt. Jednak wszystko 
musi odbywać się zgodnie z pra-
wem i pod tym względem dla ni-
kogo nie ma wyjątków – ostrzega 
powiatowy lekarz weterynarii. 

– Takie podejście nie da się 
obronić – twierdzi Królikow-
ski. – Formalnie wszystko jest 
w porządku. Będziemy oczywi-
ście rozmawiać i mamy nadzie-
ję, że zdołamy się porozumieć 
bez niepotrzebnych tarć – do-
daje wiceprezydent. 

GRANICA
W Granicy (gm. Michałowice) space-
rujący po lesie mężczyzna znalazł 
dwa niewybuchy. Saperzy zabra-
li je po 22 godzinach. Do tego czasu 
pilnowała ich załoga policji. Infor-
macja o znalezionych w lesie niewy-
buchach dotarła do pruszkowskiej 
komendy 28 lipca ok. godz. 18.00. 

– Pojechaliśmy to sprawdzić i rze-
czywiście, na miejscu znaleźliśmy 
dwa około 60-centymetrowe pociski 
artyleryjskie, najprawdopodobniej 
z czasów II wojny światowej – mó-
wi Dorota Nowak, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej komendy. Do przyjaz-
du saperów, którzy mają na to aż 

Spacerował po lesie,
znalazł niewybuchy

72 godziny, znaleziska musieli pilno-
wać policjanci. Tym razem specjaliści 
od niewybuchów pojawili się po nie-
spełna dobie od zgłoszenia. Na drugi 
dzień o godz. 16.00 po pociskach 
nie było już śladu. W powiecie prusz-
kowskim niewybuchy znajdowane 
są średnio dwa razy do roku. (TK)
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PRUSZKÓW
Zna ich chyba każdy. Michał Wójcik, 
Marcin Wójcik wraz z Waldemarem 
Wilkołkiem tworzą jeden z najpopu-
larniejszych kabaretów w kraju – Ani 
Mru Mru. Takie skecze jak „Toffi k” 
czy „Chińska restauracja” rozbawią 
do łez największego ponuraka. Ani 
Mru Mru nie spoczywa na laurach 

i wciąż tworzy. Owocem ich pracy 
jest nowy program „Jak się nie da, 
a bardzo się chce... to można”. I wła-
śnie z nim pojawią się w Pruszkowie. 
20 września kabareciarzy będzie 
można obejrzeć na BGŻ Arenie. Bile-
ty w cenie 50 zł (parter), 45 zł (bal-
kon) do nabycia w hali BGŻ Arena, 

Kabaret Ani Mru Mru 
zajedzie z nowym programem

oraz na stronie biletynakabarety.pl. 
Informacje, zamówienia, przelewy, 
dowóz biletów tel. 504 134 220 lub 
art.gda@wp.pl. Zachęcamy do śle-
dzenia portalu WPR24.pl. Dla czy-
telników przygotowaliśmy konkurs 
związany z występem Ani Mru Mru. 
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Plany rewitalizacji 
centrum miasta
GRODZISK MAZOWIECKI 
Rewitalizacja 
centrum Grodziska 
wraz z modernizacją 
starych, ciekawych 
architektonicznie, 
kamienic to nie tylko 
pobożne życzenia 
mieszkańców. 
Takie właśnie plany 
ma ratusz.

Trudno znaleźć w regionie 
drugie miasto, które zmienia-
łoby się w takim tempie, i to 
od wielu lat, jak Grodzisk Ma-
zowiecki. Wśród inwestycji 
wpływających na estetykę lub 
komfort życia, wymienić moż-
na choćby budowę kanalizacji 
sanitarnej oraz modernizację 
oczyszczalni ścieków, budowę 
dróg, modernizację targowi-
ska czy rewitalizację Stawów 
Goliana i Parku Skarbków.

Oczywiście nie brakuje 
obiektów, które wciąż czeka-
ją na zmianę wizerunku lub 
budowę od podstaw. Trwa-
ją już prace modernizacyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 
1. Przebudowane zostaną Sta-
wy Walczewskiego, powstanie 
park przy ul. Bałtyckiej i sala 
widowiskowa przy ul. Spor-
towej. Ten pakiet inwestycji 
będzie realizowany w tym, 
a przede wszystkim w przy-
szłym roku, kiedy to gmina wy-
stąpi o środki unijne.

A co z centrum, o które tak 
pytają mieszkańcy? – To kolej-
ny etap rewitalizacji. Obejmie 
ul. Harcerską, Plac Wolności, 
Plac Zygmunta oraz deptak 
i teren przy dworcu – mó-
wi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – Nie-
stety, ze względu na to, że 
w tych przypadkach musimy 

dopiero opracować koncep-
cje, realizacji tego etapu nie 
można spodziewać się wcześ-
niej niż za dwa lata – dodaje.

Pewne wątpliwości mogą 
budzić plany modernizacji 
kamienic, których zaledwie
część należy do gminy (np. przy 
ul. Harcerskiej tylko 30 proc.), 
natomiast pozostałe są w rę-
kach prywatnych. – To ża-
den problem. Nie tylko może-
my to zrobić w porozumieniu 
z właścicielami nieruchomo-
ści, ale nie przeszkadza to 
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Wakacyjna sesja: krótko i na temat
BRWINÓW
Brwinowscy radni, którzy 
znani są z zamiłowania do 
ciągnących się godzinami 
debat, zakończyli ostatnie 
posiedzenie w niespełna 
40 minut. Podjęli w tym 
czasie siedem uchwał.

W Brwinowie brak kontrower-
syjnych projektów uchwał wca-
le nie musi oznaczać zgodnie 
i szybko podejmowanych decy-
zji. Zdarzało się, że radni przez 

dwie godziny dyskutowali nad 
punktem, który wcześniej już 
zdjęli z porządku obrad. 

Sesja 23 lipca była jednak wy-
jątkowa, a nastawienie radnych 
wyraźnie wakacyjno-urlopo-
we. W niewiele ponad pół godzi-
ny zdążyli przegłosować siedem 
uchwał i opuścić salę.

W tym czasie dokonali m.in. 
korekt w budżecie. Znalazły się 
środki na budowę kanalizacji 
deszczowej w odgałęzieniach 
ul. Pszczelińskiej (150 tys. zł), 

zwiększono kwoty na budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Doma-
niewie, Domaniewku i Mosznie, 
budowę chodnika i ciągu ro-
werowego w Czubinie oraz na 
dodatkowe prace w przedszko-
lu w Otrębusach. Za to blisko 
1,7 mln zł na budowę ścieżki ro-
werowej Brwinów – Parzniew 
przeniesiono na rok 2015.

  Dwie uchwały dotyczyły da-
rowizn działek na rzecz powiatu 
pruszkowskiego. W jednym przy-
padku przekazanie nieruchomości 

umożliwi poszerzenie ciągu pie-
szo-rowerowgo w ul. 36 Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej. 
W drugim darowizna pozwo-
li władzom powiatu na budowę 
ronda i obwodnicy Moszny.

Radni zdecydowali się tak-
że na kontynuowanie programu 
bezpłatnych szczepień przeciw 
rakowi szyjki macicy, wywoływa-
nemu przez niektóry typy wirusa 
brodawczaka ludzkiego oraz wcią-
gnęli do okręgów wyborczych no-
wo powstałe zabudowania.  (TK)

MARCIN
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Mieszkańcy 
Piastowa alarmują: 
– Zdewastowano chodnik 
wzdłuż ulicy Tuwima. 
Czy ktoś ma zamiar 
go odbudować? 
I kiedy to zrobi?

P rzed kilkoma dniami 
portale społecznościo-
we obiegły zdjęcia tego, 

co zostało po chodniku przy 
ul. Tuwima. Chodniku, który 
łączył Piastów z Pruszkowem 
i z którego korzystali nie tyl-
ko piesi, ale także rowerzyści. 
– Rozumiem, że na tym terenie 
prowadzone były prace, ale oby-
czaj nakazuje, aby wyrządzone 
szkody naprawić. To, co zostało 
po tym chodniku, to katastro-
fa. Obraz niczym po przejściu 
tornada – pisze do nas czytel-
niczka Agnieszka. – Chodnik 
jak został rozkopany tak jest 
nadal. Co prawda jakieś pra-
ce trwają przy dworcu, ale by-
łem świadkiem jak po ułożeniu 
nikłego kawałka kostki bruko-
wej i odjechaniu pracowników, 
przyjechała kolejna grupa osił-
ków, którzy zerwali ponownie 
kostkę, grzebiąc coś pod nią 
– dodaje jeden z internautów. 

Mieszkańcy Piastowa, którzy 
do tej pory korzystali z przejścia 
zastanawiają się nad przyszłością 
chodnika. Czy w ogóle ktoś ma 
zamiar go odbudować, a jeśli tak, 
to kto poniesie koszty robót. – Bo 
przecież chodnik za darmo się 

Chodnik jak po przejściu tornado

kostkę brukową. Formą wy-
nagrodzenia wykonawcy by-
ło wynagrodzenie ryczałtowe 
za całą przebudowywaną drogę 
w wysokości 4,6 mln zł – mó-
wi Jerzy Kongiel, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Drogow-
nictwa pruszkowskiego staro-
stwa. – Znany jest nam aktual-
ny stan techniczny chodnika, 
natomiast zarząd powiatu nie 
był powiadamiany o przystą-
pieniu do jego rozbiórki – do-
daje naczelnik. Starostwo in-
terweniowało już w sprawie 
odbudowy chodnika. 

– Za przywrócenie chodnika 
odpowiedzialny jest wykonaw-
ca obecnie prowadzonych robót 
budowlanych – przyznaje Moni-
ka Żychlińska. Dodaje, że koleja-
rze odbudują przejście w moż-
liwie najszybszym terminie. 

Mieszkańcy skarżą się na brak chodnika przy ul. Tuwima. Czy ktoś go odbuduje? – pytają

nie położył – dodaje nieco iro-
nicznie nasza czytelniczka.

Pewne jest jedno: ani grosza 
na odbudowę nie wyłoży urząd 

budowaliśmy, ale po drugiej stro-
nie ul. Tuwima – informuje Ma-
rek Kubicki, burmistrz Piastowa. 

Chodnik znajdował się na te-
renie należącym do kolei i został 
rozebrany przez samych koleja-
rzy. – Realizowane roboty bu-
dowlane we wskazanym rejonie 
dotyczą budowy linii kablowej 
średniego napięcia – informu-
je Monika Żychlińska, rzecz-
nik prasowy PKP Energetyka. 
Przyznaje jednak, że spółka nie 
jest w stanie wskazać, kto był… 
inwestorem chodnika.

Jak się okazało, powstał na 
zlecenie starostwa powiatowe-
go w ramach przebudowy ul. Bo-
haterów Warszawy w Prusz-
kowie i ul. Tuwima w latach 
2008-2010. – Chodnik został
odtworzony, wymieniono stare 
popękane płyty betonowe na 

Z chodnika, który 
łączył Piastów 
z Pruszkowem 
korzystali nie tylko 
piesi, ale także 
rowerzyści 

miejski. – To nawet nie jest nasz 
teren, nie wspominając o tym, 
że nie była to w ogóle inwesty-
cja miejska. Chodnik owszem 

 Chodnik znajdował się na terenie należącym do kolei i został rozebrany 
przez samych kolejarzy

Piątek, 1 Sierpnia 2014

- To kolejny etap. 
Obejmie ulicę 
Harcerską, Plac 
Wolności, Plac 
Zygmunta oraz 
deptak i teren 
przy dworcu 
– mówi Grzegorz 
Benedykciński

również w pozyskaniu dota-
cji – zapewnia burmistrz.

Jak się okazuje, nie ma rów-
nież wątpliwości co do losu 
rodzin, które zajmują lokale 
w czekających na moderni-
zację kamienicach. – W zało-
żeniu ma to być rewitalizacja 
zarówno obiektów, jak i warun-
ków życia, dlatego mieszkańcy 
tych nieruchomości, a przynaj-
mniej ci, którzy nie zalegają 
z czynszami, po remoncie wró-
cą do swoich mieszkań – wyjaś-
nia Benedykciński.  (TK)
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 Chodnik znajdował się na terenie należącym do kolei i został rozebrany 
przez samych kolejarzy

MŁOCHÓW
9 sierpnia Stowarzyszenie Biegiem 
przez Polskę organizuje w Młocho-
wie II Cross Maraton Nadarzyn. 
Uczestnicy mają do wyboru ma-
raton (ponad 40 km) i półmaraton 
(ok. 21 km). Dla tych, którzy 
dopiero stawiają „pierwsze kroki” 
w bieganiu przygotowano dystans 

4 km, czyli „Leśną Pętlę”. Opłata 
startowa za maraton i półma-
raton to 45 zł, za „Leśną Pętlę” 
15 zł. Uczestnicy biegów otrzyma-
ją pamiątkowe koszulki. Dla tych, 
którzy pobiegną w maratonie i pół-
maratonie przygotowano meda-
le, a zwycięzcy otrzymają puchary. 

Spróbuj swoich sił 
w II Cross Maratonie

Zapisy odbywają się elektronicznie 
poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego pod 
linkiem umieszczonym na stronie 
www.biegiemprzezpolske.pl oraz 
w Biurze Zawodów w dniu zawodów 
(9 sierpnia) od godz. 6.30. do godz. 
8.45. Start biegu o godz. 9.00. (AS)

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

Randstad Polska jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa per-
sonalnego i pracy tymczasowej  wpisaną do rejestru podmiotów prowa-
dzących agencje zatrudnienia pod numerem 47. Dla swojego klienta – cer-
tyfikowanego magazynu logistycznego CEVA Logistics Poland Sp. z o. o. 
poszukuje kandydatów do pracy jako:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY 

(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)

OFERUJEMY

•	 umowę o pracę (ZUS, urlop, świadczenia, itp.) 
•	 pracę na pełen etat
•	 stabilne zatrudnienie
•	 opiekę konsultanta na terenie zakładu
•	 11zł/h brutto, zwiększenie stawki po pół roku!
•	 Dojazd spod stacji PKP Ożarów Mazowiecki i Pruszków
•	 Dojazd prywatnym busem na trasie Sochaczew – Ołtarzew
•	 Możliwość zdobycia doświadczenia w magazynie Showcase
•	 Możliwość rozwoju zawodowego!
•	 Dobre warunki socjalne

OCZEKIWANIA

•	 duża motywacja do pracy
•	 doświadczenie w pracach magazynowych
•	 podstawowa obsługa komputera
•	 dyspozycyjność (praca w systemie 3-zmianowym)
•	 oferujemy również pracę dla osób z ORZECZONYM STOPNIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

•	 Ołtarzew 
Kontakt: ris.oltarzew@pl.randstad.com 
722 301 002

REKLAMA

PRUSZKÓW
Sprawniejsza i bardziej 
efektywna segregacja, 
a tym samym mniej 
odpadów składowanych 
i czystsze środowisko 
– to główny cel 
rozbudowy Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania. 

Na to zadanie pruszkowska 
sortownia pozyskała niespełna 
2,5 mln zł unijnej dotacji.

Realizację wartej 6 mln zł in-
westycji rozpoczęto w 2010 ro-
ku. Została podzielona na dwa 
zadania: rozbudowę sortowni 
oraz budowę modułu biologicz-
nego unieszkodliwiania odpa-
dów ulegających rozpadowi.

Do tej pory rozbudowano 
istniejącą od 23 lat sortownię, 
która została przystosowana do 
automatycznego segregowania 
papieru oraz do produkcji pali-
wa alternatywnego. Zakupiono 
również separatory, stworzono 
miejsce na kabinę sortowniczą 
i stację kompensatorów. – Przed 

nami jeszcze jeden bardzo istot-
ny zakup. Będzie to rozrywarka 
do worków, która trafi  do nas na 
przełomie sierpnia i września. 
Podobne urządzenia są sto-
sowane w Polsce dopiero od 
kilku lat. Maszyna przejmie 
pracę, którą do tej pory trze-
ba było wykonywać ręcznie 
– mówi Władysław Kącki, pre-
zes MZO w Pruszkowie.

Pełna realizacja projektu 
pozwoli zmniejszyć ilość skła-
dowanych odpadów biodegra-
dowalnych. Ponadto umożliwi 
segregację śmieci z selektyw-
nej zbiórki, unieszkodliwienie 
odpadów budowlanych i wiel-
kogabarytowych, przetwarza-
nie odpadów zielonych, a nawet 
krótkookresowe magazynowa-
nie odpadów niebezpiecznych.

Miejski Zakład Oczyszcza-
nia w Pruszkowie pełni obec-
nie rolę instalacji zastępczej, 
ma jednak możliwość uzyska-
nia w przyszłości statusu Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.  (TK)
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TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
Z pełni lata korzystają 
nie tylko cykliści.
Na łowy ruszają też 
złodzieje jednośladów. 
Ich bezczelność nie 
zna granic: rowery 
giną z ulic, klatek 
schodowych, piwnic, 
balkonów, a nawet ze 
stojaków rowerowych 
w pobliżu kamer.

W sezonie letnim kra-
dzieże jednośladów 
to istna plaga. Tylko 

od maja do 30 lipca w Pruszko-
wie i w Grodzisku Mazowiec-
kim zginęło ich odpowiednio 
23 i 26, a więc średnio co trzeci 
dzień któryś z mieszkańców tych 
miast traci swój dwukołowy po-
jazd. W przypadku Pruszkowa 
to i tak niewiele w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, kiedy w tym 
samym czasie zginęło prawie
40 rowerów (w Grodzisku – 27).

Niestety, jeśli już padliśmy 
ofi arą złodziei, odzyskanie wła-
sności graniczy z cudem. Wykry-
walność sprawców, którym uda 
się udowodnić winę, jest mini-
malna. W przypadku obu powia-
tów w opisywanym czasie (maj 

Pilnuj roweru, bo złodziej czyha
Tylko w okresie od maja do 30 lipca w Pruszkowie i w Grodzisku 
Mazowieckim zginęło odpowiednio 23 i 26 jednośladów

– koniec lipca) zatrzymano w ta-
kich sprawach po dwie osoby.

Oczywiście, w pewnym stop-
niu przed przykrą niespodzianką 

zabezpieczenia przed kradzie-
żą roweru, ale każde z nich, po-
cząwszy od linek i łańcuchów po 
systemy alarmowe i nadajniki 
GPS, jeśli nie zapobiegnie kra-
dzieży, to przynajmniej ją utrud-
ni – mówi Sławomir Janowiec 
z grodziskiej policji.

– Jest kilka zasad, które dają 
nam większą szansę na zniechę-
cenie złodzieja. Przede wszystkim 
powinniśmy zrezygnować z linki 
i zaopatrzyć się w lepsze zapięcie, 
takie jak u-lock. Poza tym należy 
starać się przypinać rower za ramę 
i za koło, jeśli jest taka możliwość. 
Najlepiej też zostawiać pojazd pod 
okiem kamery lub ochroniarza. 

Przed przykrą 
niespodzianką mogą 
nas uchronić dobre 
zabezpieczenia 
i „oczy dookoła głowy”

mogą nas uchronić dobre zabez-
pieczenia i „oczy dookoła głowy”. 
– Nie ma 100-procentowego 

 Rowery giną z najróżniejszych miejsc

Piątek, 1 Sierpnia 2014
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Mazowieckim zginęło odpowiednio 23 i 26 jednośladów
Trzeba jednak pamiętać, że na-
wet wtedy nie mamy pewności, 
czy ktoś nie uprze się pozbawić 
nas dwóch kółek. Jeden z moich 
znajomych stracił dobrze zabez-
pieczony rower, który przypiął do 
stojaka przy przystanku WKD, 
gdzie przecież również jest moni-
toring – twierdzi Adam Osuch ze 
stowarzyszenia Zdrowy Rower.

Przed „pomysłowością” zło-
dziei przestrzegają policjanci. – 
Rowery giną z najróżniejszych 
miejsc: w parkach, przy sklepie, 
spod przystanków na szlakach 
kolejowych – wymienia Doro-
ta Nowak, rzecznik pruszkow-
skiej komendy. – Stosunkowo 
rzadko są kradzione z piwnic. 
Za to już znacznie częściej z kla-
tek schodowych. Zdarzało się 
jednak, że złodzieje wchodzi-
li po łup na balkon, choć wyda-
je się mało prawdopodobne, by 
ktoś tego nie zauważył – dodaje.

Najwyraźniej kara (do pięciu 
lat więzienia), jaką przewiduje ko-
deks za kradzież roweru, nie jest 
w stanie odstraszyć poszukujące-
go łatwego zarobku złodzieja. Mo-
że powinniśmy więc, jako klienci, 
wprowadzić w życie żelazną zasa-
dę niekorzystania z podejrzanie 
atrakcyjnych ofert. Taka postawa 
nie tylko osłabia popyt na „lewy” 
sprzęt, ale chroni nas też przed od-
powiedzialnością za paserstwo. 

Prawie 2,5 mln zł unijnej
dotacji dla MZO
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PRUSZKÓW
Trwa cykl „Niedzielne wyprawy szla-
kiem powstańczej Warszawy”organi-
zowany przez pruszkowskie Muzeum 
Dulag 121. Pierwsze spacery (po sto-
łecznym Śródmieściu i Żoliborzu) 
odbyły się 20 i 27 lipca. Kolejna – nie-
stety już ostatnia – wyprawa czeka 
uczestników 10 sierpnia. Będzie to 

spacer z elementami gry miejskiej, 
przeznaczony dla rodzin z dziećmi 
oraz młodzieży. Uczestnicy będą 
wędrować z przewodnikami przez 
Starówkę i Nowe Miasto, odkrywając 
znaki historii w otaczającej przes-
trzeni i posługując się specjalnie 
przygotowaną mapką. Na trasie 

Niedzielne wyprawy szlakiem 
powstańczej Warszawy

znajdą się m.in. miejsca dawnych 
barykad, pomniki Małego Powstań-
ca oraz Powstania Warszawskie-
go. Zapisy i szczegóły po nr tel. 
(22) 758 86 63 oraz 696 591 295 
lub mailem: dulag@dulag121.pl. 
Patronat nad wydarzeniem objęli 
Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (DP)

Po Trójkątnej
przejdziesz
suchą nogą
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ulicy 
Trójkątnej w końcu 
będą mogli dotrzeć 
do swoich domów 
suchą nogą.

Trójkątna to niewielka dro-
ga gruntowa. Mieszkańcy 
od wielu lat walczą o utwar-
dzenie jej nawierzchni, bo-
wiem nawet po lekkich opa-
dach staje się nieprzejezdna.
– W ulicy wciąż nie ma wodo-
ciągu. Dodatkowo droga jest 
bardzo wąska i nawet po wy-
remontowaniu nie udałoby 
się stworzyć tu ulicy w odpo-
wiednich wymiarach – in-
formuje Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Wykonawca 
będzie miał 
zaledwie miesiąc 
na realizację 
zadania

Miejscy włodarze zdecydo-
wali więc, że drogę utwardzą. 
Jednak nie ma możliwości po-
łożenia tu nawierzchni z praw-
dziwego zdarzenia. Na drodze 
pojawią się płyty ażurowe. 
– Ulica Trójkątna nie ma od-
wodnienia, dlatego nie może-
my ułożyć pełnej nawierzchni 
z asfaltu lub kostki – wyjaśnia 
Korach. – Ażurowe płyty z jed-
nej strony ułatwią przejazd 
mieszkańcom, a z drugiej po-
zwolą, by woda swobodnie 
wsiąkała w ziemię – dodaje.

Korach podkreśla, że ta-
kie rozwiązanie zastosowano 
– z dobrym skutkiem – na 
ul. Kaletniczej.

Co ciekawe, droga zosta-
nie zrobiona w ekspresowym 
tempie, bo wykonawca będzie 
miał na to zaledwie miesiąc. 
Jeśli w przetargu uda się wy-
łonić zwycięzcę, to jest szan-
sa, że roboty ruszą w połowie 
sierpnia. Planowane zakoń-
czenie prac wyznaczono na 
15 września.  (AS)

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Kwiaty pod pomnikami 
i na cmentarzach, 
msze św. za poległych 
powstańców, koncerty 
pieśni patriotycznych 
– tak będą wyglądać 
w naszym regionie 
uroczystości 
upamiętniające 
70. rocznicę 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Poniżej niektóre elementy 
obchodów rocznicy bo-
haterskiego zrywu zbroj-

nego z sierpnia 1944 roku.    

Brwinów
W Brwinowie uroczystości roz-
poczną się 1 sierpnia o godz. 
17.00 pod pomnikiem Armii 
Krajowej. Kwadrans później 
odbędzie się koncert pieśni 
patriotycznych, a o godzinie 
18.00 w kościele św. Floria-
na zostanie odprawiona msza 
św. za poległych powstańców. 
O godz. 20.00 w Parku Miej-
skim projekcja filmu „...tam-
ta historia...”.

 
Grodzisk Mazowiecki
Obchody rozpoczną się o godz. 
17.00 mszą w kościele św. An-
ny. O godz. 18.15 zaplanowano 

Pamięć o bohaterach Powstania

nistej drodze, którą wycofywali 
się z Ochoty stołeczni Powstańcy.
O godz. 9.45 na terenie kościo-
ła parafi alnego w Pęcicach za-
planowano odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej. O godz. 11.00 zosta-
nie odprawiona msza św. w inten-
cji poległych i pomordowanych 
Powstańców. Następnie uroczy-
stości przeniosą się pod Pomnik-
-Mauzoleum, gdzie odbędzie się 
Apel Pamięci, na powstańczej 
mogile zostaną złożone kwiaty.
 
Milanówek
Obchody rozpoczną się 1 sierp-
nia o godz. 16.15 od złożenia 

W Godzinę W zawyją syreny. Uroczystości w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

część oficjalną uroczystości 
pod Pomnikiem Wolności. 
Ok. godz. 18.40 w kinie Cen-
trum Kultury film „Powstanie 
Warszawskie”. Wstęp wolny.

Następnego dnia, 2 sierp-
nia, o godz. 16.00, w Willi Ra-
dogoszcz odbędzie się wykład 
historyczny dla dzieci, popro-
wadzą go Mariola Goździkow-
ska i Łukasz Nowacki. Dwie 
godziny później rozpocznie 
się śpiewnik patriotyczny dla 
dzieci i dorosłych, a na godz. 
19.00 zaplanowano spektakl 
pt. Gdy „Gąbka” i „Osa” znaczy-
ły „Walka” i „Wolność”.

 
Michałowice
3 sierpnia o godz. 18.45 odbędą
się uroczystości w gminie Mi-
chałowice. W kościele przy ulicy
 3 Maja w Komorowie uczestni-
cy zobaczą fragment widowiska 
z 2009 r. „Aniołowie z kamien-
nych tablic”, dedykowanego po-
ległym powstańcom. O godz. 
19.00 odbędzie się msza świę-
ta, a o godz. 20.00 zostaną od-
czytane fragmenty pamiętników 
Majki Kraskowskiej pt. „Zwie-
rzenia” w interpretacji aktorki 
Angeliki Kurowskiej.

Także 3 sierpnia w Pęcicach 
odbędzie się 48. rajd po kamie-
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 2
4 kwiatów i zapalenia zniczy na 

mogile zbiorowej powstańców 
na cmentarzu. Kwiaty złożone 
zostaną również na skwerze Ar-
mii Krajowej. 

O godz. 18.00 rozpocznie się 
uroczysta msza św., a po niej kon-
cert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu oktetu Oktawian.
 
Nadarzyn
W Nadarzynie 1 sierpnia o go-
dzinie 18.00 w kościele pw. św. 
Klemensa odprawiona zosta-
nie uroczysta msza w intencji 
powstańców.
 
Podkowa Leśna
W Podkowie w godzinę „W” na 
cmentarzu miejskim uczestnicy 
obchodów pomodlą się za po-
wstańców, złożą wieńce, zapa-
lą „Światła Pamięci”. 

O godz. 18.00 rozpocznie się 
uroczysta sesja rady miasta. 
Zaplanowano m.in. prezenta-
cję historyczną, pokaz filmu 
„Miasto ruin 44”.

Pruszków
1 sierpnia o godz. 17.00 przed 
tablicą upamiętniającą epizod 
powstańczy, który rozegrał się 
na terenie elektrociepłowni 
w Pruszkowie, mieszkańcy wraz 
z prezydentem Janem Starzyń-
skim, związkami kombatanc-
kimi i członkami organizacji 
społecznych oraz instytucji zło-
żą kwiaty i zapalą znicze. 

Remont na WKD znów pod znakiem zapytania
REGION
Perypetie związane 
z remontem toru 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej zaczynają 
przypominać 
tasiemcowy serial. 
Przewoźnik po raz 
kolejny ma problem...

Remont toru nr 1 WKD zamie-
rzała przeprowadzić w tego-
roczne wakacje. Jednak firma 
„TRANSKOL”, zwycięzca prze-
targu, zrezygnowała z podpisa-
nia umowy. WKD konkurs więc 
unieważniła. Nieoficjalnie mó-
wi się, że przyczyną rezygna-
cji wybranego wykonawcy była 
utrata certyfikatu uprawniają-
cego do przewożenia materia-
łów koleją.

WKD za wszelką cenę chcia-
ła jednak rozpocząć remont to-
ru jeszcze w tym roku. Prze-
woźnik ogłosił więc przetarg 
po raz kolejny. 24 lipca koleja-
rze zapoznali się z propozycja-
mi firm budowlanych. – W prze-
targu na kompleksową napra-
wę toru nr 1 została złożona
jedna oferta. Opiewa na kwotę 

blisko 28 mln zł brutto. WKD 
zamierzała przeznaczyć na ten 
cel ponad 24,5 mln zł – przyzna-
je Krzysztof Kulesza, rzecznik
prasowy Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej.

Czy to oznacza, że remont nie 
dojdzie do skutku? Trudno po-
wiedzieć. Istnieje mozliwość, że 
WKD dołoży brakujące 3,5 mln
złotych. – Decyzja o podwyższe-

najbliższych dwóch tygodni 
– twierdzi Kulesza.

Zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w dokumen-
tach przetargowych remont toru 
nr 1 ma się odbywać w dwóch eta-
pach. Pierwszy zakłada naprawę 
od stacji Warszawa Śródmieście 
do stacji Warszawa Zachodnia. 
Te prace miały być wykonane do 
końca sierpnia. II etap obejmu-
je remont toru od Komorowa aż 
do Warszawy Zachodniej. Tu ro-
boty mają zostać przeprowadzo-
ne w przyszłoroczne wakacje. 

Co jednak z pracami zapla-
nowanymi na ten rok? Kulesza: 
– Po ewentualnym podpisaniu 
umowy z wykonawcą terminy 
realizacji poszczególnych eta-
pów zostaną dostosowane do 
rzeczywistej sytuacji. W każ-
dym przypadku o jakichkolwiek 
planowanych zmianach poinfor-
mujemy z co najmniej 21-dnio-
wym wyprzedzeniem.

Z prostej kalkulacji wynika, że 
jeśli WKD zechce rozpocząć pra-
ce jeszcze w tym roku, to stanie 
się to już po wakacjach.  (AS)

O rekrutacji
cicho
RUSIEC
Rodzicie chcący posłać 
dzieci do tworzonego 
publicznego żłobka 
w Ruścu muszą uzbroić 
się w cierpliwość. 
Nie ma jeszcze 
terminu naboru. 

Żłobek znajdzie się w budyn-
ku obecnej szkoły podstawo-
wej. Planowo ma ruszyć od 
1 stycznia 2015 roku, jed-
nak część rodziców chciała-
by zapisać do niego pociechy 
już teraz. – Próbowałam do-
wiedzieć się, kiedy rozpoczy-
na się nabór dzieci do żłobka, 
ale nawet w urzędzie niewie-
le wiedzą – mówi pani Magda.

Faktycznie, póki co, w nada-
rzyńskim magistracie w tema-
cie rekrutacji cicho. – Datę 
i zasady naboru ogłasza dy-
rektor jednostki – wyjaśnia 
Tomasz Muchalski, wicewójt 
gminy Nadarzyn. Sęk w tym, 
że planowany żłobek nie ma 
jeszcze dyrektora. Wiele wska-
zuje więc na to, że rekrutacja 
ruszy jesienią.  (MAP)
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W Godzinę W zawyją syreny. Uroczystości w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Remont toru nr 1 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa chciała 
przeprowadzić
 w tegoroczne 
wakacje

niu środków na realizację zamó-
wienia z uwagi na jego wartość 
będzie wymagać zgody orga-
nów korporacyjnych spółki, 
czyli rady nadzorczej i zgroma-
dzenia wspólników. Decyzja po-
winna zostać podjęta w ciągu 
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O rekrutacji
cicho

Parkowy plac wkrótce 
posłuży do wypoczynku

PIASTÓW
Piastowscy włodarze 
wezmą się za 
zagospodarowanie 
placu w parku przy 
ul. 11 Listopada. 
– Chcemy tam 
mieszkańcom 
umożliwić wypoczynek 
– podkreślają.

Park u zbiegu ulic Dworcowej 
i 11 Listopada w Piastowie jest 
chętnie odwiedzany. Miesz-
kańcy mają tu dużo miejsca, 
by odpocząć w cieniu oka-
załych drzew. Najważniej-
szym punktem w parku jest 
pomnik poświęcony „Żołnie-
rzom ruchu oporu, mieszkań-
com naszego miasta poległym 
w walce z hitlerowskim oku-
pantem w latach 1939 – 1945” 
oraz przylegający do niego 
plac. Niestety, ten ostatni 
nie jest w zbyt dobrym stanie. 
Plac jest nierówny, wiele pły-
tek popękało.

Piastowscy włodarze zde-
cydowali, że ten teren przej-
dzie remont. – Plac w parku 
jest miejscem, w którym orga-
nizowane są obchody z okazji 
Święta Niepodległości. Miesz-
kańcy chętnie odwiedzają ten 

teren. Doszliśmy do wniosku, 
że należy dodać rangi temu 
miejscu i umożliwić tu wypo-
czynek – mówi Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa. – W 2012 r. 
odnowiliśmy obelisk przy pla-
cu. Teraz przyszła pora na ko-
lejny element – dodaje.

Ile będzie kosztować prze-
budowa piastowskiego placu? 
– Na ten cel mamy przeznaczo-
ne blisko 80 tys. zł. To pieniądze, 
które udało nam się zaoszczę-
dzić w wyniku rozstrzygnięć 
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FOTOMIGAWKA

 W Pruszkowie na skrzyżowaniu Plantowej z al. Wojska 
Polskiego doszło 30 lipca do wypadku. Informację otrzy-
maliśmy od świadka zdarzenia. – Srebrne BMW zderzyło się 
z motocyklem. Kierowcę jednośladu zabrała karetka – relacjo-
nował czytelnik Tomek. – Mężczyzna został przewieziony do 
szpitala w Grodzisku Mazowieckim. Był przytomny, a jego stan 
ogólny oceniono jako dobry – powiedział Aleksander Hepner, 
rzecznik prasowy Falck Medycyna. Jak doszło do wypadku? 
– Jadący w kierunku Pruszkowa kierowca BMW, skręcając
w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa – stwierdziła „na gorąco” 
Dorota Nowak, rzecznik pruszkowskiej komendy.  (TK) 
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Rekonstruktorzy stoczą bój pod Brwinowem 
BRWINÓW
Udało się w końcu wyłonić 
fi rmę, która przygotuje 
rekonstrukcję Bitwy pod 
Brwinowem. Inscenizację 
zobaczymy 14 września 
na Polach Parzniewskich.

W Brwinowie pamięć o wyda-
rzeniach września 1939 r. jest 
żywa. O 36. Pułku Legii Akade-
mickiej, który 12 września starł 
się na Polach Parzniewskich 
z hitlerowską dywizją pancerną, 

przypomina stojący na rynku głaz. 
To nie wszystko, bowiem co roku,
podczas uroczystości upamięt-
niających to wydarzenie, miesz-
kańcy mają mnóstwo okazji do 
jego ponownego przeżywania 
i pogłębiania historycznej wiedzy. 

Dwukotnie odbyły się m.in. 
inscenizacje historyczne (w la-
tach 2011 i 2012), które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
i wydawało się, że mogą być stałym 
elementem wrześniowych obcho-
dów Dni Brwinowa. – Mogłoby 

tak być, i być może tak będzie, 
choć obawiamy się, że stała for-
muła mogłaby się szybko wy-
czerpać – zaznacza Mirosława 
Kosiaty z biura promocji miasta.

Podczas zeszłorocznych Dni 
Brwinowa nie doszło do insceni-
zacji. Niewiele brakowało, by nie od-
była się ona również w tym roku. 
Do pierwszego przetargu zgłosiła 
się tylko jedna fi rma, której oferta 
była zbyt kosztowna, do drugiego 
konkursu nie zgłosił się nikt. Dopie-
ro trzeci przetarg pozwolił wyłonić 

fi rmę, która zdecydowała się spełnić 
warunki i zmieścić się w 30 tys. zł.

Za tę kwotę w ciągu 40 mi-
nut zobaczymy w akcji nie mniej 
niż 40 ucharakteryzowanych re-
konstruktorów oraz jeżdżący 
wóz pancerny. Niezbędnym ele-
mentem będą oczywiście efekty 
pirotechniczne – płonący dom, 
wybuchy, odgłosy strzałów ka-
rabinowych, zadymienie pola 
walki. Za przygotowanie rekon-
strukcji odpowiedzialna będzie 
fi rma Eventkey.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Od 1 września na 
pruszkowskie ulice 
ma wyjechać nowa, 
piąta już linia 
autobusowa. Będzie 
to „koło ratunkowe”
 dla mieszkańców 
Gąsina.

P ruszków ma cztery miej-
skie linie autobusowe. Za 
miesiąc uruchomiona 

zostanie dodatkowa. To odpo-
wiedź władz Pruszkowa na głosy 
mieszkańców dzielnicy Gąsin, 
którzy po zamknięciu przejaz-
du kolejowego na ul. Działkowej 
zostali pozbawieni dogodnego 
dojazdu do centrum miasta.

Jaką trasą pojadą autobu-
sy? Wyruszą z Os. Staszica 
w ul. Plantową do Działkowej, 
następnie 36. Pułku Piecho-
ty Legii Akademickiej, przez 
przejazd kolejowy i ul. Prze-
jazdową do Promyka. Potem 
pojadą  ul. Błońską i Groblową 
do Przejazdowej i tą samą trasą 

Linia nr 5 wyruszy na trasę
z przewoźnikiem i ponowne 
ogłaszanie przetargu. Zoba-
czymy, czy nowa linia będzie się 
cieszyła dużym powodzeniem 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. Co cieka-
we, przewoźnik wybrany w prze-
targu będzie woził pasażerów 
od 1 września do 31 grudnia. 

Dlaczego autobusy dojadą do 
Osiedla Staszica, a nie do stacji 
PKP? – Prosili o to sami miesz-
kańcy Gąsina. Mają tu łatwy do-
stęp do różnych sklepów. Dodat-
kowo gdyby autobus docierał do 
stacji PKP to dublowałby się z li-
nią nr 1 – informuje Kurzela. 

I tu pojawia się kolejne py-
tanie, o wspólny bilet na miej-
skie autobusy w Pruszkowie, 
bo przecież nie każdy musi po-
siadać Warszawską Kartę Miej-
ską. – Docelowo przymierzamy 
się do wprowadzenia darmowej 
komunikacji lub takiej, w której 
obowiązywałaby symboliczna 
opłata. Innym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie biletu czasowe-
go, ale o wszystkich pomysłach 
będziemy szerzej informować 
we wrześniu – ucina wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Uruchomienie nowej linii autobusowej to odpowiedź na głosy mieszkańców Gąsina

wrócą do Os. Staszica. Kursy bę-
dą się odbywać od poniedziałku 
do piątku w godz. 5.00–22.15. 

W porach komunikacyjnego 
szczytu autobusy pojadą co 30 
minut, w pozostałych – co go-
dzinę. W autobusach będą ho-
norowane Warszawskie Karty 
Miejskie, a cena za jeden prze-
jazd to 3 zł (bilet ulgowy – 1,5 zł).

Intrygujące jest to, że choć 
linia jeszcze nie ruszyła, to już 
jest pomysł jej zmiany. – My-
ślimy o tym, by docelowo linię 
nr 5 połączyć z funkcjonującą 
już linią nr 4. Dziś nie może-
my tego zrobić, bo konieczne 
byłoby rozwiązanie umowy 

W porach 
komunikacyjnego 
szczytu autobusy 
pojadą co 30 minut, 
w pozostałych 
– co godzinę

Uruchomienie nowej linii autobusowej to odpowiedź na głosy mieszkańców Gąsina

Piątek, 1 Sierpnia 2014

innych przetargów. Zawsze jest 
tak, że na inwestycje szacujemy 
wyższe kwoty, stąd oszczędno-
ści – wyjaśnia Kubicki.

Plac w parku przy ul. 11 Li-
stopada ma zostać wyremon-
towany do końca września. Po-
jawią się nowe płyty chodniko-
we, wymienione zostaną ław-
ki i kosze na śmieci.  (AS)

– Na ten cel mamy 
przeznaczone blisko 
80 tys. zł – mówi 
burmistrz burmistrz 
Marek Kubicki
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PRUSZKÓW
24 lipca ok. godz. 22.00 między 
Komorowem a Pruszkowem po-
ciąg Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej potrącił mężczyznę. Starszy 
człowiek zginął na miejscu. Pier-
wotnie ślady wskazywały, iż doszło 
do nieszczęśliwego wypadku, jed-
nak pojawiła się też inna wersja. 

– Z dotychczasowych ustaleń 
wszystko wskazuje na to, że było 
to samobójstwo. Wygląda na to, że 
mężczyzna sam rzucił się pod po-
ciąg. Wstępnie zakwalifi kowaliśmy 
to jako samobójstwo, ale będziemy 
mogli więcej na ten temat powie-
dzieć po sekcji zwłok i przesłuchaniu 

To nie był nieszczęśliwy 
wypadek, a samobójstwo?

świadków. Nie wiemy jeszcze np. ja-
ka była sytuacja w domu denata. 
Musimy wziąć pod uwagę wszystkie 
okoliczności, dopiero wtedy będzie-
my mogli powiedzieć, że mężczyzna 
na pewno targnął się na swoje życie 
– mówi Andrzej Zwoliński z prokura-
tury rejonowej w Pruszkowie. (DP)
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PODKOWA LEŚNA
2 sierpnia (sobota) w Podkowie od-
będzie się projekcja fi lmu doku-
mentalnego „Marley”.Bohaterem 
obrazu Kevina Macdonalda jest 
legendarny, nieżyjący już (zmarł 
w 1981 roku), jamajski muzyk reg-
gae Bob Marley. Wiele jego utwo-
rów, np. „I Shot the Sheriff”, „No 

Woman, No Cry”, „One Love” zrobi-
ło ogólnoświatową karierę. Marley 
był też współzałożycielem, głów-
nym wokalistą i gitarzystą ryt-
micznym grupy The Wailers. Film 
zawiera nie tylko rzadko publiko-
wane fragmenty koncertów, ale 
również wzbudzające kontrowersje 

„Marley”, fi lm o legendarnym
muzyku reggae 

relacje członków rodziny Marley-
'a. Start seansu: godz. 20.00, ki-
no plenerowe przy ul. Lilpopa 18. 
W przypadku niesprzyjającej pogo-
dy projekcja zostanie przeniesiona 
do Kina Projekt w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
przy ul. Świerkowej 1. (DP)

Ścieżka z poślizgiem
BRWINÓW
Nie będzie w tym roku 
ścieżki rowerowej 
łączącej Brwinów 
z Parzniewem. 
Inwestycję przesunięto 
o kilka miesięcy.

Ścieżka wraz z dwoma punkami 
odpoczynkowymi ma powstać 
na odcinku od ronda przy ulicy 
Granicznej w Brwinowie, aż do 
mostu w Parzniewie. Inwestycja 
wchodzi w skład projektu „Po-
la Parzniewskie – szlak histo-
ryczno-przyrodniczy” na który 
brwinowski magistrat otrzymał 
unijne dofi nansowanie w kwo-
cie blisko 500 tys. zł.

Część unijnych środków prze-
znaczona zostanie również na 
rekonstrukcję Bitwy pod Brwi-
nowem. Szybko jednak miesz-
kańcy „upomnieli się” o budowę 
ścieżki… – A co z obiecaną ścież-
ką rowerową przez Parzniew, 
miała być gotowa na tę uro-
czystość? Miał być przetarg 
na jej wykonawcę? Jak wyglą-
da sprawa? – dopytuje czytel-
niczka Ewa.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski przyznaje, że inwestycję na-
leżało przesunąć. – W przetargu 
na budowę ścieżki rowerowej 
oraz dwóch punktów postojo-
wych otrzymaliśmy cztery ofer-
ty przetargowe. Niestety, każda 
przewyższała środki zarezer-
wowane na powyższe zadanie 

w budżecie gminy Brwinów 
– informuje. Tym samym urząd 
zdecydował się unieważnić po-
stępowanie przetargowe. Skąd 
więc wzięła się rozbieżność? 
– Zadecydował o tym krót-
ki czas realizacji zadania oraz 
fakt, że inwestycja powstanie na 
bardzo trudnym terenie. Jakby 
tego było mało, wiele fi rm ma 
już do końca roku napięty har-
monogram prac, więc decydu-
je się na te roboty, gdzie może 
zarobić konkretne pieniądze. 
W efekcie oferty są zawyżane 
średnio o 10-15 proc. – wyja-
śnia nam Kosiński.

Nie chcąc przepłacać, brwi-
nowski magistrat przesunął ter-
min budowy ścieżki do 30 maja 
2015 r. Urzędnicy zapewniają 
jednak, że pozostałe działania 
objęte projektem (np. budo-
wa wiaty rowerowej monitoro-
wanej kamerą czy remont pom-
nika na Rynku) zrealizowane 
zostaną w tym roku.  (MAP)
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Kolejne kłopoty z wąskim gardłem
PRUSZKÓW
Poszerzenie 
al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie znów 
pod znakiem zapytania. 
Pojawił się m.in. problem 
z fi nansowaniem 
inwestycji. – W sumie to 
już uciekły nam pieniądze 
– przyznają drogowcy.

Sprawa poszerzenia niewielkiego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 
ciągnie się latami. Na niespełna 
kilometrowym fragmencie trasa 
zwęża się z dwóch do jednego pasa 
ruchu w każdą stronę. Newralgicz-
ne miejsce znajduje się tuż obok 
stadionu Znicza. „Wąskie gardło”, 
bo tak nazywają ten odcinek nie 
tylko kierowcy, ale i sami drogo-
wcy, sprawia wiele kłopotów. To 
właśnie tędy każdego dnia prze-
jeżdżają tysiące aut, kierujących 
się do, albo z Warszawy. Problem 

przybrał na sile, gdy do ruchu od-
dano autostradę A2.  

Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który odpowiada za 
drogę nr 719, od wielu lat zapo-
wiada, że przewężenie zniknie. 
I choć projekty są gotowe, to po-
jawił się kłopot z zezwoleniem na 
realizację inwestycji drogowej. 
Wydanie tego istotnego doku-
mentu blokują... mieszkańcy. 

– Uzyskaliśmy zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej 
(ZRID), ale zostało uchylone. 
W lutym i w marcu, po uzupeł-
nieniu dokumentacji, wojewoda 
wydał kolejne ZRID-y. W usta-
wowym terminie wpłynęły jednak 
odwołania i sprawa znów trafi ła 
do ministra – mówi Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW. – 
Odwołania składają dwie osoby. 

Do ministra ciągle wpływają no-
we pytania w tej sprawie i wszyst-
ko wydłuża się w czasie – dodaje.

Kolejny problem to fi nansowa-
nie inwestycji. Pieniądze na posze-
rzenie newralgicznego fragmentu 
Al. Jerozolimskich w Pruszkowie 
miały pochodzić ze środków unij-
nych. Okazuje się, że przedłuża-
jące się procedury mają ogromny 
wpływ na możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych. – W su-
mie to już uciekły nam pieniądze. 
Nawet jeśli ZRID dostaniemy dziś, 
to i tak musimy poczekać na Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodocia-
gów i Kanalizacji – mówi Burdon. 
– Nasza inwestycja jest związa-
na z przedsięwzięciem MPWiK. 
Oni nie mogą zrealizować prac, 
jeśli nie dostaną możliwości wej-
ścia w grunt, my nie zrobimy po-
szerzenia, jeśli oni nie wykonają 
swoich instalacji. To takie błędne 
koło – twierdzi.  (AS)

To były zwłoki kobiety 
i dwóch mężczyzn
NADARZYN
Śledztwo 
w sprawie szczątków 
odnalezionych 
w nadarzyńskich 
Szamotach trwa. 
– Trudno powiedzieć 
kiedy się zakończy 
– podkreśla pruszkowska 
prokuratura.

Wracamy do sprawy zwłok 
znalezionych (pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze) przez 
policjantów z wydziału terro-
ru kryminalnego i zabójstw 
komendy stołecznej. Funkcjona-
riusze podejrzewają, że chodzi 
o ofiary gangsterskich pora-
chunków z końca lat 90-tych. 
W minioną środę (23 lipca) po-
informowali, że na terenie po-
sesji w Szamotach znaleziono 
szczątki trzech osób. Wtedy po-
licja ani prokuratura nie chcia-
ły komentować sprawy.

Teraz potwierdzono informa-
cję o trzech ciałach. – Policjanci 
znaleźli zwłoki dwóch mężczyzn 
i kobiety. Ustaliliśmy to dzięki 
skrawkom odzieży znalezionym 
przy szczątkach. Dopiero bada-
nia DNA pozwolą nam ustalić 
dane tych osób – mówi Andrzej 

Zwoliński z prokuratury rejono-
wej w Pruszkowie.

Okazuje się, że prokuratura 
wykluczyła – z grona podej-
rzanych – właściciela działki, 
na której znaleziono zwłoki. 
– Szczątki faktycznie znajdo-
wały się na terenie prywatnym. 
Właściciel jednak od dawna 
tam nie mieszkał, a jedynie wy-
najmował teren innym – twier-
dzi prok. Zwoliński.

Policjanci z komendy sto-
łecznej policji  w opublikowa-
nym wcześniej komunikacie 
poinformowali, że znalezione 
w Szamotach szczątki mogą 
należeć do osób powiązanych 
z grupami przestępczymi: tzw. 
starym Pruszkowem i później-
szymi „Mutantami”. Co na to 
prokurator Zwoliński? – W tej 
chwili mogę jedynie potwier-
dzić to, że mamy szczątki trzech 
osób. Tylko to jest pewne – od-
powiada krótko.

Sprawa jest trudna. Koniecz-
ne będzie przeprowadzenie 
wielu badań, oględzin, przesłu-
chań. – Już dziś odbieramy zgło-
szenia od rodzin zaginionych 
osób. Każde zgłoszenie trzeba 
będzie zweryfikować – mówi
prok. Zwoliński.  (AS)

TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
Zarząd Transportu 
Miejskiego prowadzi 
kampanię wymierzoną 
w posiadaczy 
nielegalnie 
zakodowanych 
biletów długookresowych. 
O tym, jak mało 
opłacalne jest takie 
oszustwo, informują 
plakaty umieszczane 
w pojazdach 
komunikacji miejskiej.

N ielegalne karty miej-
skie to istna plaga. Do 
tej pory do prokuratury 

skierowano aż 10 tys. zawiado-
mień. W dodatku część posia-
daczy takich fałszywek zdążyła 
już na tyle „oswoić” się z oszu-
stwami, że próbowała je zale-
galizować poprzez zwrot lub 
przekodowanie na inną kartę. 

Kłamstwo 
ma krótkie nogi
Stołeczny organizator trans-
portu, który bez trudu weryfi-
kuje legalność biletów zakodo-
wanych na wszelkiego rodzaju 
nośnikach, postanowił przes-
trzec pasażerów przed kupowa-
niem tańszych, ale za to „tref-
nych” kart. 

Od 14 lipca trwa akcja „Kłam-
stwo ma krótkie nogi”. – Ma 
ona charakter przede wszyst-
kim informacyjny. Polega więc 
na umieszczeniu w naszych po-
jazdach plakatów z odpowied-
nio zredagowanym tekstem, 

ZTM ściga za fałszywki

mieć poważne kłopoty. Popeł-
niają bowiem przestępstwo, za 
które grozi od trzech miesię-
cy do pięciu lat więzienia. To 
jednak nie wszystko. Zarzut 
– w tym przypadku paserstwa 
– może usłyszeć także pasażer 
złapany z nielegalnie zakodo-
wanym biletem. Jeśli przekona 
sąd, że nie zdawał sobie sprawy 
z tego, jaką kartą się posługuje, 
grozi mu do dwóch lat więzienia. 
Jeśli jednak zostanie mu udo-
wodnione umyślne paserstwo, 
może trafi ć za kratki nawet na 
pięć lat. 

Akcja ZTM-u potrwa do od-
wołania. – Nie ma sztywnego 
terminu jej zakończenia – mó-
wi Krajnow. 

Akcja wymierzona w posiadaczy nielegalnie zakodowanych biletów

ostrzegającym przed konse-
kwencjami posługiwania się 
fałszywym biletem. Oczywi-
ście jednocześnie prowadzi-
my intensywne kontrole, ale 
nie są one elementem kampanii 
– mówi Igor Krajnow, rzecznik 
Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie.

ZTM się zabezpiecza
Akcja połączona z wysiłkami 
kontrolerów ma dobitnie uświa-
domić, że oszustwo nie popłaca 
i nikt, kto się go dopuszcza, nie 
może czuć się bezpiecznie. 

Co więcej, ZTM systematycz-
nie stara się wprowadzać elek-
troniczne zabezpieczenia i już 
teraz zapowiada, że od przy-

szłego roku karty, które nie bę-
dą miały nowych certyfikatów 
bezpieczeństwa, nie będą ob-
sługiwane przez system bi-
letowy. W związku z tymi zmia-
nami, jak przewiduje ZTM, 
przekodowania będzie wyma-
gało ok. 30 tys. kart z najdłuż-
szymi okresami ważności, czyli 
zawierających kontrakty Bile-
tu Seniora lub biletu dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych (pa-
sażerowie posługujący się ta-
kimi kartami będą zapraszani 
do ZTM indywidualnie).

Grożą poważne 
konsekwencje
Ci, którzy zajmują się kodowa-
niem biletów „na lewo”, mogą 

 Stołeczny organizator transportu postanowił przestrzec pasażerów przed 
kupowaniem „trefnych” kart

Piątek, 1 Sierpnia 2014
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MIESZKANIA 

POD KLUCZ

MIESZKANIA W PRUSZKOWIE
REKLAMA

RASZYN
W jednym ze stawów na terenie 
gminy Raszyn utopił się mężczy-
zna. – W miejscowości Sokołów 
koło Janek mężczyzna wszedł do 
wody i się utopił. To teren żwi-
rowni. Trwa akcja poszukiwawcza 
– poinformował nas w dniu zda-
rzenia (27 lipca) czytelnik Robert. 

– Otrzymaliśmy informację o po-
dejrzeniu utonięcia w stawie znaj-
dującym się na terenie Sokołowa. 
Świadkowie twierdzą, że mężczy-
zna wszedł do wody i już z niej nie 
wyszedł. Prowadzimy poszukiwa-
nia. Na miejscu są już łodzie i szu-
kamy mężczyzny z powierzchni 

Nurkowie wyciągnęli 
ciało topielca

wody. Wezwaliśmy również za-
stęp nurków z Warszawy – mówił 
„na gorąco” kpt. Karol Kroć, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. Ok. godz. 15.30 
nurkowie wyciągnęli ze stawu 
ciało topielca. (AS)

 Stołeczny organizator transportu postanowił przestrzec pasażerów przed 
kupowaniem „trefnych” kart

MARCIN
PRAŻMOWSKI

NADARZYN
Radni wyrazili zgodę 
na nabycie od m.st. 
Warszawy działki 
w Wolicy i w rezultacie 
jest nadzieja, że 
w niedługiej przyszłości 
powstaną tam 
nowoczesna świetlica, 
przedszkole oraz 
tereny sportowe.

O kazuje się, że organi-
zowanie sesji w środku 
wakacji to o tyle dobry 

pomysł, iż obrady mijają w iście 
ekspresowym tempie. W Nada-
rzynie, mimo, że radni w porząd-
ku obrad mieli zapisanych aż 
31 punktów, to samo posiedze-
nie trwało nieco ponad godzinę. 

Sesję zdominowały uchwały 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla części kilku miejscowości 
w gminie. A konkretnie sied-
miu: Kajetan, Kostowca, Mło-
chowa, Rozalina, Starej Wsi, 
Urzutu i Wolicy. – Można po-
wiedzieć, że porządkujemy te-
reny. Poszczególne uchwały były 
sporządzane na podstawie wnio-
sków złożonych przez miesz-
kańców. Oczywiście do samego 
uchwalenia planów jest jeszcze 
daleka droga – podkreśla Tomasz 
Muchalski, wicewójt Nadarzyna.

Najważniejszą jednak de-
cyzją środowej (30 lipca) sesji 
było wyrażenie zgody radnych 
na nabycie przez gminę nieru-
chomości gruntowej w Wolicy. 
Mowa o działce należącej do 
m. st. Warszawy, które po dłu-
gich pertraktacjach zdecydo-
wało się sprzedać teren za 100 
tys. zł. – Warszawa udzieliła nam 

Mimo lata radni „w kondycji”
Na sesji nadarzyńscy radni wyrazili m.in. zgodę na nabycie 
przez gminę nieruchomości gruntowej w Wolicy

atrakcyjnej bonifi katy – podkre-
ślił Janusz Grzyb, wójt gminy. 
I nie sposób nie przyznać mu 
racji, skoro z ceny zakupu wy-
nika jasno, iż gmina za metr kwa-
dratowy musi zapłacić jedyne 
20 złotych. 

Dokładnie nie wiadomo. Wło-
darze gminy przymierzają się 
do rozmów w sprawie wykupie-
nia pozostałych dwóch działek. 
– Sprawa wyjaśni się w przy-
szłym roku. Najważniejszy jed-
nak teren już mamy – dodaje.

Nadarzyn ma również – przy-
najmniej do 2026 roku – dług 
w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wod-
nej. Radni podjęli bowiem uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w kwocie 8 mln 420 tys. zł. Miesz-
kańcy nie mają się jednak czego 
obawiać, bo o zaciągnięciu zobo-
wiązań wiadomo było od miesię-
cy. Środki pochodzą z programu 
„Efektywne wykorzystanie ener-
gii” – LEMUR – Energoosz-
czędne Budynki Użyteczności 
Publicznej” i mają pokryć wydat-
ki związane z budową kompleksu 
oświatowego w Ruścu. 

– W tym przypadku im więk-
sza pożyczka, tym większy zysk. 
Będziemy mieli umorzone z tej 
pożyczki tyle, ile osiągniemy 
oszczędności energii w obiek-
tach kompleksu. Szacujemy, że 
będzie to pomiędzy 30 a 50 proc. 
– wyjaśnia wicewójt Muchalski. 

Mimo, że radni 
w porządku obrad 
mieli zapisanych aż 
31 punktów, to samo 
posiedzenie trwało 
nieco ponad godzinę

– W naszej wizji planistycznej 
na trzech połączonych działkach 
ma powstać „po prawej” stronie 
Wolicy świetlica, przedszkole 
oraz tereny sportowe. Działka, 
o której mowa, była dla nas new-
ralgiczna, bo znajduje się pośrod-
ku planowanej inwestycji – mówi 
wójt Grzyb. Kiedy więc miesz-
kańcy Wolicy będą mogli cie-
szyć się z nowych obiektów? 

 Podczas sesji radnych

Droga zrobiona, ale ją ulepszą...
DOMANIEW
Kierowcy uważają, że 
wyremontowana kilka 
tygodni temu droga 
w Domaniewie znów 
nadaje się do naprawy. 
Drogowcy mówią, że 
nawierzchnia jest dobra, 
ale... już zapowiadają 
kolejną modernizację.

Perypetie związane z budową 
kanalizacji w Domaniewie trwa-
ją w najlepsze. Firma działają-
ca na zlecenie gminy Brwinów 
po wykonaniu instalacji miała 
odtworzyć nawierzchnię ulicy 
Domaniewskiej. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
który odpowiada za tę drogę, 
początkowo zgłosił szereg za-
strzeżeń do materiałów zasto-
sowanych w podbudowie trasy. 
Po wykonaniu poprawek Do-
maniewska została oddana do 
użytku kierowców. A ci już skar-
żą się na nierówności i dziury. – 
Mam prośbę o poinformowanie 
osób odpowiedzialnych za wy-
konanie oraz odbiór techniczny 
drogi w Domaniewie o kiepskiej 
kondycji nowej nawierzchni od-
danej do użytkowania kilkana-
ście dni temu – mówi czytelnik 
Konrad. – Przypomnę jeszcze, 
że tą drogą jest puszczony głów-
ny objazd ulicy Przejazdowej, 

co w zaistniałej sytuacji dopro-
wadzi nawierzchnię do stanu 
sprzed remontu – podkreśla.

Drogowcy z MZDW do sta-
nu drogi zastrzeżeń nie mają... 
– Jeśli chodzi o zgłoszenia kie-
rowców, że w nowej nawierzch-
ni są dziury, to nasz kierownik 

wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Tymczasem drogowcy planują 
już kolejną modernizację ul. Do-
maniewskiej. – Chcemy iść za cio-
sem i położyć tam jeszcze jedną 
warstwę nawierzchni. Wykonawca 
kanalizacji miał drogę przywrócić 
do stanu sprzed remontu i to zrobił. 
My chcemy jezdnię jeszcze ulep-
szyć – twierdzi Monika Burdon.

A to oznacza, że kierowcy po-
nownie będą musieli się zmagać 
z utrudnieniami na ulicy Doma-
niewskiej. Pytanie tylko kiedy. 
Obecnie tą drogą poprowadzony 
jest objazd dla przebudowywanej 
ulicy Przejazdowej w Pruszkowie. 
Monika Burdon: – Dziś po naszej 
drodze poprowadzony jest ciężki 
ruch. Zobaczymy jak nawierzchnia 
będzie wyglądać po przywróceniu 
stałej organizacji ruchu. I po zimie, 
bo wtedy planujemy położyć do-
datkową warstwę nakładki.  (AS)

Piątek, 1 Sierpnia 2014

– Chcemy iść za 
ciosem i położyć tam 
jeszcze jedną warstwę 
nawierzchni – mówi 
rzecznik MZDW 

obwodu udał się na miejsce 
i nie stwierdził jakichkolwiek 
ubytków. Wszystko zostało już 
poprawione – wyjaśnia Mo-
nika Burdon, rzecznik praso-
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Nowa ekspozycja na ostatniej prostej
PRUSZKÓW
– To już ostatnia prosta 
– mówią pracownicy 
MSHM o pracach przy 
nowej ekspozycji.

Prowadzą je od listopada ubie-
głego roku. Wystawa „Przedświt 
– Mazowieckie Centrum Me-
talurgiczne z przełomu er” zaj-
mie powierzchnię ok. 200 mkw. 
i ukaże m.in. życie ludzi sprzed 
dwóch tysięcy lat, ich kontakty 

ze starożytnym Rzymem. Eks-
pozycja ma stanowić połączenie 
tradycyjnych rozwiązań muze-
alnych z wymogami współ-
czesności. Nie zabraknie więc 
prezentacji multimedialnych, 
fi lmów i obrazów wideo.

– To już jest ostatnia prosta, 
moment, kiedy wszystkie ele-
menty są dopieszczane. Ter-
min odbiorów technicznych 
wyznaczono na koniec sierp-
nia, potem trzeba trochę czasu, 

żeby wystawę przygotować dla 
zwiedzających. Wydaje się, że 
przełom września i październi-
ka jest jak najbardziej realnym 
terminem na zaprezentowanie 
nowej ekspozycji. Konkretnej 
daty otwarcia jeszcze nie ma-
my – mówi Kamila Brodowska 
z Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego.

Budową ekspozycji zajmuje 
się fi rma PPH Mega wspólnie 
z pracownikami muzeum.  (DP)
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przez gminę nieruchomości gruntowej w Wolicy
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

FRYZJERÓW Z DOŚWIADCZENIEM 
607 052 845

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela . 
Tel. 0 608 69 69 29 

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 

Sprzątającą do hotelu 
w Otrębusach, 503 164 828 

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

 ► Zatrudnię operatorów minikoparki 
i koparko - ładowarki, okolice 
Grodziska Mazowieckiego, 
tel.: 668 449 399 

Zatrudnię Panów i Panie 
do prac porządkowych 
w okolicach Nadarzyna. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, 
umowa o pracę! 
503 015 950

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

 ► Zatrudnimy kierowców kat. C+E 
(kraj) 601 327 327

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 

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 

 ► Działka budowlana piękna Nowa 
Wieś, 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 
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 

 ► 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-skup samochodów 
od 1998 r. – 2013 r. Gotówka. 
Uczciwie. 694 547 204 

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

Automoto – sprzedam

Nissan X-Trail, SUV rocznik 2006, 
benzyna, przebieg 224 000 km, 
kolor zielony metalic. Alufelgi, 
światła przeciwmgłowe, ABS, 
poduszki powietrzne, el. szyby, 
el. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, radio, 
wspomaganie kierownicy, 
komputer, tapicerka welurowa, 
kierownica wielofunkcyjna, 
czujnik parkowania, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy. 
Cena 26 500 do negocjacji. 
Kontakt 501 586 482 (Książnice)  

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

Sprzedam

Zamrażarko-lodówkę, fabrycznie 
nowa, wysokość 145cm, 
z gwarancją, taniej. Pruszków, 
693 437 724 (numer telefonu 
opublikowany w poprzednim 
numerze gazety był błędny)

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia, tel. 501 591 903 

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 

 ► 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 

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 

 ► Szybka  pożyczka od 300 zł 
do 10 000 zł.! Provident 
Polska S.A.  600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

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

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

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

 ► 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 

 ► Wycinka drzew, 535 002 366 

 ► 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 

Piątek, 1 Sierpnia 2014

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE
ul. Pogodna 7

Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z przedmiotów maturalnych    
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Ogłaszamy rekrutację na 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE  
I DORADZTWO DLA BEZROBOTNYCH OSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w wieku 15-64 lata, 
zamieszkujących na terenie powiatów: grodziskiego, legionowskiego, miń-
skiego oraz nowodworskiego i z wyłączeniem miast: Grodzisk Mazowiecki, 
Legionowo, Mińsk Mazowiecki i Nowy Dwór Mazowiecki.

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są  
na stronie internetowej projektu www.wazni.andrzejlubanski.pl   

oraz w Biurze Projektu.

Kontakt: Biuro Projektu „Niepełnosprawni też są ważni!!!”  
Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie  

03-771 Warszawa, ul. Objazdowa 3, tel/fax 22 619 45 40 wew. 5  
(od 9.00 do 15.00), e-mail: mateusz@andrzejlubanski.pl

Projekt „Niepełnosprawni też są ważni!!!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Reklama

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy  
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 4 
lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę dla inwestycji – „rozbudowa MOP II Baranów Południe gm. Baranów,  
o stację paliw wraz z jej infrastrukturą.” Adres inwestycji działki nr ew. 1237, 
440/1, 504/1 obręb Holendry Baranowskie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88  
ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję, o przystąpieniu do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach powyższego 
postępowania. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem 
właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie, po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Warszawie. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 
od 1.08.2014 r. do 21.08.2014 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-
950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). W powyższym 
terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej do protokołu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone 
po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 

znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.71.2014.SMS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu  
4 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę dla inwestycji – „rozbudowa MOP III Baranów Północ gm. Baranów,  
o stację paliw wraz z jej infrastrukturą.” Adres zamierzenia budowlanego, działki 
ew. 1237, 1238, 517/4, 523/1, 523/4 obręb Holendry Baranowskie. Inwestorem 
przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 
pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1238) informuję, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w ramach powyższego postępowania. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem 
właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie, po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Warszawie. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 
od 1.08.2014 r. do 21.08.2014 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950  
Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). W powyższym 
terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej do protokołu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po 
upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 

znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.72.2014.SMS

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

I. Opis lokalu:

1. Lokal mieszkalny o pow. 28,20 m2 , położony na drugim piętrze w budynku 
pięciopiętrowym. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Piastowie.

2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wanną i wc oraz przedpokoju. 
Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, zimna woda z wodociągu miejskiego, 
ciepła woda z termy gazowej. Lokal wymaga remontu.

3. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 4,37 m2.
4. Lokal położony jest w budynku przy Al. Tysiąclecia w Piastowie, posadowionym 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 346/18 
z obr. 5 m. Piastowa. Nr KW gruntu: WA1P/00092361/6 .

5. Budynek wybudowany w 1969 r. w technologii mieszanej, po termomodernizacji. 
6. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.
7. Obejrzenie lokalu możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, nr tel. 22 – 738 15 70. 

II. Warunki przetargu: 
 
1.  Cena wywoławcza wynosi: 163 349,00 zł brutto. 
2. Wadium w kwocie 16 350 zł, należy wnieść w polskich złotych na rachunek 

34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – lokal mieszkalny” 
oraz z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone. Wskazana 
kwota powinna zostać zaksięgowana na ww. rachunku bankowym do dnia 
12 września 2014 r. 

3. Termin przetargu:
 Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. w Pruszkowie przy  

ul. Drzymały 30 o godzinie 1100, w sali 201 na II piętrze. 
4. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  

z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia ww. spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wspólności 
ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, 
chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie 
ww. prawa, wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

5. Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
przetargu.

6. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkowało utratą wadium.
8. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed 

zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości 
osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem nieruchomości.

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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Pruszkowskie
  Kino Letnie
29 czerwca – 31 sierpnia

www.kino.wpr24.pl

W każdą niedzielę o 21.30

Plac Jana Pawła II
O B O K  PA Ł A C U  Ś L U B Ó W

O R G A N I Z AT O R Z Y S P O N S O R  G Ł Ó W N Y PA R T N E R  PAT R O N I  M E D I A L N I

Auto Service Zalewscy
Al. Krakowska 52; 05-090 Janki


