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REKLAMABrakuje mieszkań komunalnych
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Problemu budownictwa 
komunalnego nie da się 
rozwiązać bez dokładnie 
nakreślonych planów 
działania. Pruszków 
w najbliższych latach chce 
się zmierzyć z tym zadaniem.
 

Na lokale komunalne w Prusz-
kowie oczekuje dziś 415 osób. 
Nie ma jednak tak dużego 

zasobu wolnych mieszkań. Sytuację 
komplikują też stany prawne działek. 
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Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41
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S– Spadkobiercy odzyskują nierucho-

mości i ci lokatorzy, którzy tam są stają 
przed decyzją: płacić większy czynsz czy 
się wyprowadzić – mówi Andrzej Kró-
likowski, wiceprezydent miasta. – Z re-
guły decydują się na to drugie, a my, 
jako gmina, musimy takim osobom
zagwarantować nowe lokum – dodaje. 

Pierwszeństwo w przydziale lokali 
mają ci, którzy mieszkają w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki oraz oso-
by z wyrokami eksmisyjnymi. Królikow-
ski: – Tych wyroków z prawem do lokali 
mamy 70. Dotyczą eksmisji z mieszkań 
spółdzielczych czy wspólnotowych.

Mieszkań komunalnych brakuje. 
– Czysty zasób gminy to 160 budynków 

mieszkalnych oraz 54 budynki wspól-
noty gdzie mamy mieszkania. Nie-
stety większość naszych budynków 
komunalnych to lokale sprzed 1945 r. 
– twierdzi Królikowski.

Stare budynki to duży ciężar dla 
miasta. Muszą być modernizowane. 
Dziś każdy z nich ma podłączoną wodę 
i kanalizację, ale o centralnym ogrze-
waniu lokatorzy mogą w wielu przy-
padkach pomarzyć. Stare budynki to 
też groźba katastrof czy pożarów. Do 
takich sytuacji dochodziło np. w ka-
mienicach przy ul. Stalowej. 

Na lokale komunalne w Pruszkowie oczekuje 415 osób. Nie ma tylu wolnych mieszkań  Na lokale komunalne w Pruszkowie oczekuje 415 osób. Nie ma tylu wolnych mieszkań  

 Dom komunalny przy ul. Daszyńskiego 
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Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl  
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

Specjalistę ds. sprzedaży  
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej w prasie, własna baza klientów.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja, niezbędne narzędzia pracy  
i możliwości rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl

REKLAMA

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

Park of Poland realny
MSZCZONÓW
Aquapark pod 
Mszczonowem jednak 
powstanie? Inwestor 
Global City Holdings 
twierdzi, że budowa 
ruszy w przyszłym roku.

Mieszkańcy naszego regionu 
od lat słyszą obietnice budowy 
ogromnego centrum rozryw-
ki. Na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki miał powstać park 
rozrywki Adwenture World 
Warsaw. Jednak oprócz szum-
nych konferencji prasowych 
i „spektakularnego” rozpoczę-

pod Mszczonowem. W skład 
parku wodnego miałyby wejść 
trzy strefy: pierwsza to ogrom-
ny aquapark, druga to miejsce 
gdzie będzie można poddać 
się zabiegom spa oraz innym 
uciechom, a w trzeciej miało-
by się znaleźć centrum galaxy 
z systemem zjeżdżalni, czyli coś 
dla miłośników nieco mocniej-
szych wrażeń.

Przedstawiciele Global City 
Holdings zapewniają, że Park of 
Poland powstanie, a pierwsze ło-
paty zostaną wbite w przyszłym 
roku. – Nasza firma, wspól-
nie z Grupą WUND, która jest 
partnerem strategicznym dla 
projektu Aquapark w Mszczo-
nowie, kontynuuje projektowa-
nie aquaparku. Uwzględniane są 
liczne atrakcje i wkrótce wszyst-
kie z nich zostaną odpowiednio 
umieszczone. Planujemy uzy-
skać pozwolenie na budowę 
w pierwszej połowie 2015 ro-
ku. Otwarcie aquaparku zakła-
dane jest natomiast na czwarty 
kwartał 2016 r. – twierdzi GCH.

Warto zaznaczyć, że Global 
City Holdings jest solidnym 
inwestorem. Do izraelskiego 
koncernu należy sieć znanych 
w Polsce kin Cinema City.  (AS)
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„Kopertę życia” schowaj do lodówki
PRUSZKÓW 
Po co tytułową kopertę 
chować akurat tam? 
Aby ratownicy medyczni 
wiedzieli, gdzie szukać 
informacji o naszym 
stanie zdrowia, jeśli 
np. zasłabniemy w domu 
i będziemy potrzebować 
nagłej pomocy. 

Pruszków dołączył do grona 
miast, które realizują ten pomysł. 
„Koperty życia” to saszetki zawie-
rające komplet podstawowych in-
formacji, niezbędnych w pracy 

pogotowia i medyków. Na spe-
cjalnej wkładce należy wypisać 
dane osobowe, numer PESEL, 
przebyte choroby, alergie i listę 
przyjmowanych leków. Następ-
nie włożyć ją do koperty i całość 
schować do lodówki.

Dlaczego do lodówki? Bo to 
sprzęt, który znajduje się w każ-
dym domu i jest łatwy do odnale-
zienia przez ratowników. W ten 
sposób mogą szybko dotrzeć do 
informacji o swoim pacjencie, 
jeśli ten nie może ich udzie-
lić samodzielnie np. z powodu 
utraty przytomności.

Do takiego rozwiązania na te-
renie Pruszkowa zachęca Har-
cerski Klub Ratowniczy Hufca 
ZHP przy wsparciu urzędu mia-
sta. – Działania kierowane są 
przede wszystkim do osób star-
szych i mieszkających samot-
nie – mówi Bożena Milczarska 

z urzędu miasta w Pruszkowie. 
– Takie osoby nie mogą liczyć na 
pomoc domowników, którzy prze-
każą ratownikom informacje o ich 
stanie zdrowia. Dlatego powinny 
skorzystać z możliwości wypeł-
nienia „Koperty życia” – dodaje.

Gdzie można ją otrzymać? Pro-
mowaniu pomysłu towarzyszy 
cykl spotkań dla mieszkańców. 
W czasie ich trwania rozdawa-
ne są saszetki wraz z wkładka-
mi i magnesami na lodówkę. 
Milczarska: – Po kopertę moż-
na zgłosić się także do harcówki 
na ulicy Jasnej. Będziemy je roz-
prowadzać również ze świątecz-
nymi paczkami żywnościowymi.

Najbliższe spotkanie 18 grud-
nia o godz. 17 w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Tomasza 
Zana. „Jak nie tracić głowy 
w nagłych przypadkach” – pod 
tym hasłem swoją wiedzą po-
dzielą się ratownik medyczny 
i pielęgniarka. Uczestnicy bę-
dą mogli skorzystać z darmo-
wego pomiaru saturacji.  (EL)

Co ciekawe, zasób gminy moc-
no uszczuplają wykupy miesz-
kań komunalnych. Dobrze, że 
w ostatnich latach rada miej-
ska to ukróciła. Wcześniej osoby, 
które chciały wykupić mieszka-
nie miały szeroko otwartą furt-
kę. Miasto udzielało bonifi katy 
w wysokości 75 proc. Efekt był 
taki, że uzyskane środki nie 
pozwalały na większe inwe-
stycje, np. budowę budynków. 
– Od kilku lat bonifi kata to tyl-
ko 20 proc. A co za tym idzie 
kolejka chętnych do wykupu 
znacznie zmalała – podkreśla 
wiceprezydent Królikowski. 

Problemem (obok braku 
mieszkań) są zadłużenia. Dziś 
sięgają ponad 1 mln zł. Powo-
dów niepłacenia i tak niskich 
czynszów jest wiele: sytuacja 
życiowa, utrata pracy, choro-
ba. Ważne jest jednak to, że 
ludzie nie są zostawiani sami 
sobie. – Mamy program pomo-
cowy dla zadłużonych. Opiera 
się on na dwóch filarach: me-
diacjach i odpracowaniu długu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

powstaną tam dwa budynki ko-
munalne z 24 mieszkaniami 
każdy. Później chcemy wybu-
rzyć obiekty z numerami 8, 10 
i 12, a w ich miejscu wybudować 
kolejne budynki komunalne – za-
znacza wiceprezydent. 

Nowe budownictwo komunal-
ne budzi jednak kontrowersje. 
Wiele osób uważa, że wielomi-
lionowe inwestycje w tego typu 
zasoby mieszkaniowe to nieja-
ko prezent dla ludzi uznawa-
nych stereotypowo za margines. 

– mówi Królikowski. I dodaje: 
– Od ostatniego kwartału ubie-
głego roku do trzeciego kwartału 
2014 r. TBS zawarł 165 ugód 
w sprawie spłaty zadłużenia 
w ratach. A 38 osób odpracowało 
zadłużenie o łącznej wysokości 
200 tys. zł. Prace polegają głów-
nie na sprzątaniu klatek scho-
dowych i terenów zielonych.

A co z kolejką oczekujących 
na mieszkania? – W przyszłym 
roku startujemy z inwestycją 
na ul. Studziennej. Początkowo 

Królikowski: – Bronię się przed 
pomysłami, żeby dla tych nie-
akceptowanych ludzi budować 
specjalne osiedla. Nie będzie-
my budować slamsów czy bla-
szaków. Nie mamy żadnych 
uprawnień do oceny wartości 
człowieka. Każdy mieszkaniec 
tego miasta musi dostać szansę. 
Natomiast problemy społeczne 
z pewnymi miejscami w mieście 
są, jednak już nie tak wielkie jak 
kilka lat temu.

Wiceprezydent Pruszkowa 
odpiera też zarzuty dotyczące 
standardu budowanych lokali 
komunalnych. – Nie widzę żad-
nego powodu, by budownictwo ko-
munalne było upośledzone pod 
względem standardu czy techno-
logii. Jak mamy sobie wyobrazić 
budowę kamienicy komunalnej 
w standardzie odbiegającym od 
XXI w.? Wtedy krytycy powie-
dzieliby, że nie potrafi my zbudo-
wać porządnego domu, a osoby 
z mieszkań komunalnych są trak-
towane jak ludzie drugiej kate-
gorii. Nie ma więc dyskusji o stan-
dardzie. Nie będziemy dawać 
mieszkańcom blaszanych kon-
tenerów –  mówi Królikowski. 

 Dom komunalny przy ulicy Długiej

PRUSZKÓW
Kierowcy z Pruszkowa mogą już ko-
rzystać z kolejnego przebudowanego 
odcinka ul. Przejazdowej. Droga jest 
fragmentem ważnego ciągu tzw. ma-
łej obwodnicy Pruszkowa. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 8 grudnia. Nowo 
przebudowana część ul. Przejazdo-
wej ma długość 650 m (od ul. Żbi-

kowskiej do ul. Promyka). Zakres in-
westycji obejmował m.in. wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej, 
ciągu pieszo-rowerowego, oświetle-
nia, budowę mostu o rozpiętości 
21 m i nośności 40 ton. Mała obwod-
nica Pruszkowa ma 5,5 km długo-
ści, omija obszary gęstej zabudowy 

Można już przejechać kolejnym 
odcinkiem Przejazdowej

mieszkaniowej Pruszkowa i skraca 
czas dojazdu do północnych dzielnic 
miasta oraz węzła autostrady A2 kie-
rowcom jadącym z kierunku zachod-
niego drogą wojewódzką 719. Ostatni 
odcinek małej obwodnicy wymagają-
cy przebudowy to ul. Przejazdowa od 
ul. Południowej do Promyka. (EL)

cia budowy nic istotnego w tym 
przypadku się nie wydarzy-
ło. Inwestycja zamarła i nie-
wiele wskazuje, żeby nastąpił 
jakiś zwrot.

Jeszcze do niedawna z przy-
mrużeniem oka traktowano 
także informacje o Parku of Po-
land, aquaparku planowanym 

– Otwarcie aquaparku 
zakładane jest na 
czwarty kwartał 2016 r. 
– twierdzi GCH
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Brakuje mieszkań komunalnych
Na lokale komunalne w Pruszkowie oczekuje 415 osób. Nie ma tylu wolnych mieszkań  
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REGION
Od 14 grudnia zmienia się rozkład jaz-
dy przewoźników kolejowych. Naj-
więcej nowości czeka nas na liniach 
SKM i KM. Plan jazdy KM podzielono 
na dwa etapy: do 31 stycznia 2015 r. 
oraz do 14 marca 2015 r.  – W związ-
ku z utrudnieniami związanymi z kon-
tynuacją prac remontowych wciąż 

będzie kursowała komunikacja za-
stępcza na odcinku Pruszków-Gro-
dzisk Mazowiecki -Żyrardów. Wybrane 
pociągi IR będą zatrzymywały się na 
wszystkich stacjach i przystankach 
osobowych pomiędzy Grodziskiem 
a Skierniewicami – poinformowa-
ła Jolanta Maliszewska z KM. Dla 

Od 14 grudnia nowe 
rozkłady kolejowej jazdy 

pasażerów SKM dobra wiadomość 
jest taka, że liczba połączeń się nie 
zmniejszy. Zła, że ze względu na pra-
ce remontowe rozkład może ulegać 
zmianie, warto więc go sprawdzać 
każdorazowo przed podróżą. W przy-
padku WKD zmienia się tylko ilość kur-
sów składów niskopodłogowych. (EL)

Piątek, 12 Grudnia 2014

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

ODKRYJ PIĘKNO
KLASYCZNEJ

BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Zwykły 
bohater 
GRODZISK MAZOWIECKI
Mariusz Niwiński 
z Grodziska znalazł 
się w fi nale konkursu 
„Zwykły bohater”. 
Jako jedyny udzielił 
pomocy brutalnie 
pobitemu mężczyźnie.

Celem akcji „Zwykły boha-
ter”  jest nagrodzenie osób, 
które w codziennych sytu-
acjach wykazały się inicja-
tywą i odwagą w niesieniu 
pomocy innym oraz sta-
nowią wzór postępowania. 
Wyróżnienia przyznawane 
są w trzech kategoriach: Fair 
na co dzień, Inicjatywa oraz 
Bohaterstwo. W tej ostatniej 
do nagrody nominowany był 
mieszkaniec Grodziska. 

Mariusz Niwiński stał się 
bohaterem całego kraju rok 
temu. Jadąc drogą krajo-
wą nr 7 w okolicach Grójca, 
zauważył na poboczu za-
krwawionego człowieka. Na 
ruchliwej trasie jako jedyny 
kierowca zdecydował się za-
trzymać i udzielić pomocy. 
Osobą, którą ratował okazał 
się 23-letni Dominik, brutal-
nie napadnięty i pobity przez 
swojego pracodawcę. Został 
skatowany, bo domagał się za-
ległej wypłaty. 

Do tegorocznej edycji kon-
kursu mieszkańca Grodzi-
ska zgłosiła jego żona. Posta-
wę docenili organizatorzy 
i Mariusz Niwiński znalazł 
się w gronie trojga fi nalistów 
w swojej kategorii. Otrzymał 
nagrodę w wysokości 25 tys. 
zł. Główne wyróżnienie przy-
padło trzem mężczyznom, 
którzy w miejscowości Kieł-
pieniec w powiecie gosty-
nińskim uratowali pasażerki 
tonącego auta.

Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się 7 grudnia 
w Warszawie.  (EL) 

REKLAMA

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Schetynówki rozdane. 
Wojewoda mazowiecki 
opublikował ostateczną 
listę rankingową 
inwestycji, które otrzymają 
dofi nansowanie. Teraz 
dokumenty musi już tylko 
zatwierdzić minister 
administracji i cyfryzacji.
 

Do walki o dotacje z Naro-
dowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 

stanęło wiele samorządów. Po-
wiaty i gminy złożyły łącznie 171 
wniosków. Wsparcie z rządowej 
kasy otrzyma tylko 60 projektów 
(24 powiatowe, 36 gminnych). 
Na liście nie zabrakło inwesty-
cji z naszego regionu. Kto może
 liczyć na dotację, a kto nie?

Schetynówkę na ważny szlak 
komunikacyjny otrzyma powiat 
pruszkowski. Chodzi o przebudowę 

Rezerwowy nie znaczy przegrany
Wiemy jakie inwestycje dostaną dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

kwoty przeznaczanej na inwesty-
cje przez to mamy oszczędności 
– wyjaśnia Ivetta Biały, rzecznik 
prasowy wojewody mazowieckie-
go. I podkreśla: – Pieniądze te są 
przekazywane na realizację zadań 
z listy rezerwowej. W zależności 
od roku to nawet 10 dodatkowych 
inwestycji. Ze spokojem sprawę 

rezerwowej liście rankingowej 
znajduje się na wysokim, dru-
gim miejscu. 

– Samorządy szacując koszty 
inwestycji zakładają wyższe ce-
ny. Po rozstrzygnięciu przetargów 
okazuje się, że dane przedsięwzię-
cie będzie kosztować mniej. Wy-
sokość dotacji jest uzależniona od 

dwóch dróg powiatowych (3111W 
oraz 3112W) przebiegających 
przez wsie Moszna, Koszajec 
i Domaniew. Inwestycja jest bar-
dzo kosztowna, całe przedsięwzię-
cie ma pochłonąć ponad 7 mln zł. 
Warto tu dodać, że z pomocą przy-
szła w tym przypadku gmina Brwi-
nów, która przygotowała dokumen-
tację projektową dla jednej z dróg 
oraz zadeklarowała wsparcie 
fi nansowe (780 tys. zł).

O „szczęściu w nieszczęściu” 
może mówić burmistrz Brwinowa
Arkadiusz Kosiński. Wspomnia-
na wyżej inwestycja powiatu bę-
dzie realizowana w zarządzanej 
przez niego gminie. Nieste-
ty, wniosek samego Brwinowa 
o schetynówkę na przebudowę 
dróg w ciągu łączącym drogi 
wojewódzkie nr 719 i 720 uzy-
skał 28,4 punktu i znalazł się na 
38 miejscu. Gdyby ocena była 
wyższa o 0,2 punktu to Brwinów 
dostałby dotację. Gmina wciąż 
ma jednak szansę na jej otrzy-
manie, ponieważ jej wniosek na 
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 Wniosek Brwinowa o schetynówkę na przebudowę 
dróg w ciągu łączącym drogi wojewódzkie nr 719 i 720 
jest na liście rezerwowej

Wiemy jakie inwestycje dostaną dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
wniosku komentuje też sam bur-
mistrz Kosiński. – Tak naprawdę 
dofi nansowanie ze schetynówek 
mamy w kieszeni. Wiosną zapew-
ne ogłosimy przetarg i będziemy 
realizować zadanie – zaznacza. 
– Podobna sytuacja miała miej-
sce przy przebudowie ulic Piłsud-
skiego i Wiosennej w Kaniach. 
Wtedy podpisaliśmy umowę na 
dofi nansowanie, gdy inwestycja 
była już zakończona – podkreśla 
burmistrz Brwinowa.

Schetynówki otrzymają jesz-
cze gminy Jaktorów (na ul. Par-
tyzantów) oraz Żabia Wola (na 
ul. Główną w Petrykozach). Sie-
dem wniosków z naszego regio-
nu nie ma co liczyć na wsparcie 
z NPPD. Zbyt mało punktów 
zdobyły dwa projekty powiatu 
grodziskiego – III etap przebu-
dowy drogi Grodzisk – Józefi na 
oraz przebudowa ul. Pomorskiej 
w Jaktorowie, wspomniany pro-
jekt gminy Brwinów, oraz projekty 
Grodziska Mazowieckiego, Piasto-
wa, Podkowy Leśnej i Raszyna. 
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Nie bądźmy 
obojętni 
REGION
Zaczął się trudny
okres dla bezdomnych, 
zagrażający 
nawet ich życiu. 
Nie bądźmy więc 
obojętni na los 
osób bez dachu nad 
głową, samotnych.

Nadchodzi pora mrozów. Po-
licja apeluje, aby reagować 
w sytuacjach, gdy zauważy-
my śpiącego na przystanku, 
ławce, w altanie śmietniko-
wej. Jeden telefon do odpo-
wiednich służb, a możemy 
komuś uratować życie.

Na Mazowszu działa 71 
placówek pomocowych, 
w których znajduje się bli-
sko 3,5 tys. miejsc dla bez-
domnych. Jeśli chodzi o nasz 
region, to w Brwinowie dzia-
ła Dom dla matek z dzieć-
mi „Nazaret” (25 miejsc 
noclegowych dla 25 kobiet 
z dziećmi), w Ożarowie Ma-
zowieckim funkcjonuje Dom 
dla osób bezdomnych (80 
miejsc), a w Pieńkach Za-
rębskich w gm. Żabia Wola 
Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn (16 miejsc). Nato-
miast w Ursusie działa pen-
sjonat św. Łazarza.

Osobom bez dachu nad 
głową z pomocą przychodzi 
straż miejska, monitoruje 
miejsca gromadzenia się bez-
domnych (pustostany, parki 
itd.). – W przypadkach napo-
tkania tam takich osób, są one 
legitymowane i informowa-
ne o możliwości skorzysta-
nia z form pomocy lekarskiej 
czy socjalnej – mówi Marcin 
Chodkiewicz ze Straży Miej-
skiej w Pruszkowie. Strażni-
cy reagują też na zgłoszenia 
od mieszkańców czy insty-
tucji. – Żadne zgłoszenie nie 
pozostaje bez sprawdzenia
takiej informacji i ustalenia
stanu faktycznego – doda-
je Chodkiewicz.  (AD) 

Burmistrz z maksymalną 
stawką wynagrodzenia
PODKOWA LEŚNA
Podkowiańscy radni 
uchwalili wysokość 
wynagrodzenia dla 
nowego burmistrza 
Artura Tusińskiego. 
Będzie ono najwyższe 
z możliwych dla miast do 
15 tysięcy mieszkańców.

Wynagrodzenie zasadnicze dla 
burmistrza takiego miasta jak 
Podkowa Leśna wynosi od 4,2 
do 5,9 tys. zł. Maksymalny po-
ziom dodatku funkcyjnego to 
1,9 tys. zł, natomiast dodatek 
specjalny – od 20 do 40 proc. 
łącznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego.

– Wynagrodzenie powinno 
być adekwatne do wykonywa-
nej pracy, a praca na stanowi-
sku burmistrza wymaga nie tylko 
ogromnego zaangażowania, ale 
i ogromnej odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. Burmistrz 
Artur Tusiński od początku swo-
jej kadencji pracuje zadaniowo 
i po 10-12 godzin dziennie. Dla-
tego też proponuję miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 
5,9 tys. zł, dodatek funkcyjny 
1,9 tys. zł oraz dodatek specjal-
ny w wysokości 40 proc. – mó-
wiła podczas sesji przewod-
nicząca rady Renata Gabryszuk.

Poprosiła też radnych o przed-
stawianie innych propozycji. Pa-
dły. – Mamy nowego burmistrza 
i ustalanie wszystkich stawek na 
maksymalnym poziomie jest co 
najmniej niewłaściwe – zwraca-
ły uwagę radne Miasta Ogrodu.

Głos „tria” nie miał jednak żad-
nego znaczenia wobec 12-osobo-
wego „składu” po drugiej stronie 
barykady. Stawki zostały więc 
ustalone w formie zaproponowa-
nej przez przewodniczącą. Stosu-
nek głosów? 12 do trzech.  (TK)

Szkoła czeka na pieniądze
PRUSZKÓW
Szkoła podstawowa 
na Gąsinie będzie 
rozbudowana. Placówka 
ma się zmienić w kompleks 
oświatowo-sportowy. 
Kiedy? Konkretna data nie 
jest jeszcze znana.

Pruszkowskie dzielnice Żbików, 
Gąsin i Bąki w ostatnich latach 
przechodzą boom mieszkanio-
wy. Wraz z nowymi osiedla-
mi przybywa tam oczywiście 
mieszkańców. W zdecydowa-
nej większości są to młode rodzi-
ny z dziećmi w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. I tu pojawia się 
problem, bo szkoły „obsługują-
ce” te tereny miasta są już moc-
no przeładowane.

Władze Pruszkowa planu-
ją więc dwie ważne inwestycje 
oświatowe. Chodzi o budowę 
kompleksów oświatowych w dziel-
nicach Bąki i Gąsin. O ile plany 
budowy kompleksu na Bąkach 

zmaterializują się do 2016 roku, 
to nadal pozostaje problem szko-
ły na Gąsinie.

Dziś w tej drugiej dzielnicy 
działa Szkoła Podstawowa nr 10. 
Choć placówka ma nowe zaple-
cze sportowe i place zabaw, to sam 
obiekt w którym uczą się setki 
małych pruszkowian pozostawia 
wiele do życzenia. W przygoto-
waniu jest już projekt rozbudowy 
szkoły, jednak wciąż padają pyta-
nia kiedy do tego dojdzie.

Postanowiliśmy to sprawdzić 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej miasta. O dziwo na budowę 
szkoły zarezerwowane jest zale-
dwie 250 tys. zł i to w roku 2015. 
Czy jest szansa, że Pruszków znaj-
dzie pieniądze na fi nansowanie tej 
ważnej inwestycji? – Jeśli chodzi 
o budowę obiektów oświatowo-
-sportowych na Gąsinie to w WPF 
zostały zabezpieczone środki fi -
nansowe na dokumentację pro-
jektową. W zależności od terminu 
jej ukończenia i posiadanej wiedzy 

co do całkowitego kosztu inwesty-
cji, środki na realizację zadania zo-
staną zaplanowane w trakcie roku 
budżetowego, bieżącego lub kolej-
nych – wyjaśnia Lidia Sadowska-
-Mucha, skarbnik miasta.

Zniecierpliwionych miesz-
kańców uspokaja Andrzej Kró-
likowski, wiceprezydent miasta. 
– Do końca grudnia wybierzemy 
projektanta kompleksu. Gdy do-
kumentacja będzie gotowa będzie-
my wiedzieli jaką kwotę pochłonie 
budowa kompleksu oświatowe-
go na Gąsinie – wyjaśnia. I doda-
je: – Chcemy, by w czasie budowy 
podstawówka normalnie funkcjo-
nowała. Po wybudowaniu pierw-
szego obiektu przeniesiemy dzieci 
do nowej placówki i dokończymy 
inwestycję – zaznacza.

Kiedy zatem kompleks na Gą-
sinie powstanie? – Chcemy szkołę 
wybudować tak szybko jak będzie 
to możliwe. Na pewno obiekt bę-
dzie gotowy przed 2018 rokiem 
– mówi Królikowski.   (AS)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN
W Nadarzynie wrze. 
Mieszkańcy protestują 
przeciwko zwolnieniu 
z miejscowej przychodni 
doktora Szymona 
Walewskiego, który 
uważa, iż padł ofi arą 
represji wójta wobec 
członków opozycji. 
Ale lista wypowiadanych 
zarzutów pod adresem 
Janusza Grzyba
jest dłuższa.

B lisko pięćdziesięciu miesz-
kańców gminy pojawiło się 
w minioną środę (10 gru-

dnia) pod urzędem gminy przy 
ulicy Mszczonowskiej, aby dać 
wyraz dezaprobacie wobec ostat-
nich wydarzeń, jakie miały miej-
sce w Nadarzynie. 

Chodzi głównie o wypowie-
dzenie kontraktu doktorowi 
Szymonowi Walewskiemu, któ-
ry przez wielu mieszkańców jest 
cenionym lekarzem pracującym 
w nadarzyńskim Zakładzie Opieki 

Mieszkańcy stają w obronie lekarza

do sprawy dopisania 400 osób do 
list wyborców. – Wszystko odby-
ło się legalnie. Osoby o których 
mowa są pochodzenia polskie-
go i każda z nich musiała złożyć 
wniosek, który później był spraw-
dzany. Przez cały rok do gminy 
napłynęło 400 wniosków. W któ-
rym miesiącu najwięcej? Tego nie 
pamiętam. Musiałbym spojrzeć 
w rozpiskę – powiedział dzienni-
karzom wójt Nadarzyna. 

Wójt Janusz Grzyb ponownie pod ostrzałem opozycji. Pikieta przed nadarzyńskim urzędem gminy

straciły demokratyczną wiary-
godność. Twierdzą oni, że w ta-
jemniczych okolicznościach do 
listy wyborców dopisanych zo-
stało 400 osób. Mało tego. W jed-
nym z lokali wyborczych miały 
być wydawane podwójne karty 
do głosowania, w innym z kolei 
w trakcie wyborów miano wyno-
sić karty z głosami. W opinii opo-
zycji wszystko odbywało się za 
wiedzą i zgodą wójta. Stosowne 

zawiadomienie zostało już zło-
żone w Prokuraturze Okręgowej 
w Warszawie.

Co na to wójt? Janusz Grzyb 
w przypadku każdego z zarzu-
tów nie poczuwa się do winy. – 
Czy lobbowałem za zwolnieniem 
doktora? To jakieś bzdury. Prze-
cież on nie jest moim pracowni-
kiem. Został zatrudniony przez 
ZOZ, a nie przez urząd gminy – 
mówi wójt. Odniósł się również 
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bowiem od 1 stycznia dyrekcja nie 
widzi miejsca dla Walewskiego 
w placówce. Lekarz, który słynie 
z pracy społecznej, a w ostatnich 
wyborach bezskutecznie kandy-
dował do rady gminy z listy opozy-
cyjnego wobec wójta ugrupowania, 
nie ma złudzeń, że padł ofi arą po-
litycznych represji. – Wiem, że był 
pan (wójt – przyp. red.) trzy dni 

 Pikieta przed urzędem gminy przy ul. Mszczonowskiej

po wyborach w ośrodku i wymu-
sił zwolnienie mnie – mówił dr. 
Walewski podczas spotkania pi-
kietujących z wójtem. 

Ale nie tylko sprawa doktora 
Walewskiego bulwersuje miesz-
kańców. Zdaniem przedstawicie-
li „Zielonej Gminy-Nasz Dom” 
ostatnie wybory w Nadarzynie 

– Czy lobbowałem 
za zwolnieniem 
doktora? To jakieś 
bzdury – mówi 
wójt Janusz Grzyb 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Gruntowa obecnie droga w ul. Je-
leniej w Grodzisku będzie przebu-
dowana. Na razie jednak musi się 
znaleźć projektant, który przygo-
tuje dokumentację. Przetarg na jej 
wykonanie powinien być rozstrzy-
gnięty w najbliższych dniach. Jele-
nia to nieduża ulica położona między 

Tylną i Czeską. Jej długość to 275 m. 
Jest uzbrojona, ale oprócz porząd-
nej nawierzchni brakuje jej również 
kanalizacji deszczowej. Droga ma 
dogonić XXI wiek. Zanim to jednak 
nastąpi, grodziski magistrat musi 
wyłonić projektanta, który przygo-
tuje stosowną dokumentację. Co 

Dokumentacyjny kurs 
na ulicę Jelenią

w niej się znajdzie? Projekty budow-
lane dla wszystkich branż: drogowej, 
odwodnienia, oświetlenia i linii napo-
wietrznej; projekty wykonawcze (dla 
każdej branży oddzielnie); projekty 
przebudowy ewentualnych kolizji. 
Przewidywany czas na sporządzenie 
dokumentacji to 240 dni. (TK)
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REKLAMA

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

REKLAMA

Wybrali inwestycje
MILANÓWEK
Koniec głosowania na 
pomysły do budżetu 
obywatelskiego. 
Milanowscy urzędnicy 
podliczyli głosy 
i wskazali trzy 
zadania cieszące się 
największym poparciem.

Przypomnijmy. Propozycje in-
westycji, które mogłyby zostać 
zrealizowane w ramach budże-
tu obywatelskiego można było 
składać do 30 września. Miesz-
kańcy przedstawili w sumie 
72 wnioski, na które złożyło się 
aż 137 pomysłów.

Głosowanie trwało od 3 do 
30 listopada. Potem urzędni-
cy liczyli głosy. Wynik? Blisko
250 z nich (na 286 w ogóle) od-
dano na trzy propozycje. Zdecy-
dowanie największym zaintere-
sowaniem cieszyła się budowa 
placu zabaw na terenie Zespołu 
Szkół Gminnych nr 1 (na zdję-
ciu). Poparły ją aż 102 osoby.

Na drugim miejscu, z 77 gło-
sami, uplasowało się wykonanie 

dokumentacji projektowej budo-
wy ścieżek rowerowych łączą-
cych sąsiednie gminy.

Trzecia z propozycji, które 
najbardziej przypadły miesz-
kańcom do gustu, to zamknięcie 
ruchu kołowego ulicy Warszaw-
skiej od Domu Piekarskiego do 
sklepu ogrodniczego i stworze-
nie warunków dla ogólnodostęp-
nej przestrzeni miejskiej. Na ten 
pomysł zagłosowało 70 osób.

– Trzy najbardziej popularne 
pomysły zostaną przedstawio-
ne radnym, którzy zadecydu-
ją, który lub które z nich należy 
zrealizować. Np. budowa placu 
zabaw może kosztować około 
50 tys. zł, a więc zaledwie poło-
wę pieniędzy przeznaczonych 
na zadania w ramach budże-
tu obywatelskiego. W tej sytu-
acji można zrobić coś jeszcze. 
Natomiast taki pomysł jak za-
mknięcie ul. Warszawskiej po-
chłonąłby już całą sumę – mówi 
Patrycja Jankowska, rzecznik 
milanowskiego magistratu.

Kolejny ruch należy więc 
do radnych.  (TK)
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Kłopotliwe imprezy na klatkach bloków 
REGION
Zimna aura sprawia, 
że zakrapiane imprezy 
mogą przenosić się 
z parkowych ławek do 
klatek domów. Tak jak 
w przypadku bloku przy 
ul. Tysiąclecia 
w Piastowie.

O tym, że doszło do podpale-
nia wózka stojącego na klatce 

schodowej, poinformował nas 
czytelnik. W jego ocenie pod-
chmieleni „imprezowicze” chcie-
li się w ten sposób rozgrzać. Ich 
plany pokrzyżowało pojawienie 
się policji i strażaków.

Czy tego typu incydenty zda-
rzają się częściej? – W okresie 
zimowym takich interwencji jest 
więcej, ale na razie jeszcze nie od-
notowaliśmy drastycznego zwięk-
szenia liczby zgłoszeń – informuje 

Dorota Nowak z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Jak chronić się przed niepro-
szonymi „imprezowiczami”? 
– Wszystko zależy od tego, jak 
mieszkańcy reagują na domofon. 
Przez otwarciem powinni pytać 
kto dzwoni i do kogo chce się do-
stać – informuje pracownik admi-
nistracji pruszkowskiego osiedla 
„Śródmieście”. – Podczas wizy-
tacji klatek często zdarza się, że 

mieszkańcy otwierają nam drzwi 
bez upewnienia się kogo wpusz-
czają do środka – usłyszeliśmy 
w administracji osiedla.

Najprostszy sposób to dokład-
nie dopytać kto i w jakim celu 
chce się dostać do klatki i jeśli 
nie są to nasi goście, po prostu 
nie otwierać. W razie pojawienia 
się niepowołanych osób zakłó-
cających spokój sprawę należy 
zgłosić policji.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W lutym linie 
autobusowe 4 i 5 
zostaną połączone. 
Taki zamiar 
mają urzędnicy 
z pruszkowskiego 
magistratu. Czy 
uda im się stworzyć 
wygodne połączenie 
komunikacyjne dla 
mieszkańców Gąsina?
 

Dziś na terenie pruszkow-
skiego Gąsina działają 
dwie linie autobusowe. 

„Czwórka” dowozi pasażerów do 
ulicy Waryńskiego skąd dosta-
ją się na kładkę i dalej na stację 
PKP. Natomiast linia nr 5 zo-
stała uruchomiona po przenie-
sieniu przejazdu kolejowego na 
ul. Przejazdową. Autobusy mają 
ułatwiać mieszkańcom przedo-
stanie się na drugą stronę miasta 
– do szkół, urzędów i sklepów.

Po nowym roku linie 4 i 5 zo-
staną jednak połączone. – Ich tra-
sa w dużym stopniu się pokrywa. 
Chcemy je połączyć i mamy pew-
ną koncepcję. Nim uruchomimy 

i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Autobusy nowej linii mają jeź-
dzić ulicami: Staszica – Prze-
jazdową – Promyka – Błońską 
– Robotniczą. Urzędnicy chcą 
zrezygnować z pętli. – Pasażero-
wie, żeby dojechać do konkret-
nego punktu muszą objechać 
sporą część miasta. Co praw-
da pętla ma też swoje zalety, 
ale jest niepraktyczna – twier-
dzi Korach.

Utworzenie jednej linii przy-
niesie również oszczędności. 
Magistrat nie będzie musiał bo-
wiem opłacać dwóch linii poru-
szających się po podobnej trasie. 

nową linię skonsultujemy jej tra-
sę i częstotliwość z mieszkań-
cami. Konsultacje będą jednak 
krótkie, bo zależy nam by nowa 

Co jednak z kontraktami na ob-
sługę komunikacji? Elżbieta 
Korach: – Umowa na linię nr 5 
kończy się w grudniu. W przy-
padku „czwórki” mamy moż-
liwość rozwiązania umowy, 
wystarczy że zgłosimy to z trzy-
miesięcznym wyprzedzeniem. 
Przy takim rozwiązaniu nie ma 
mowy o karach za przedtermi-
nowe rozwiązanie umowy.

Zgodnie z zapewnieniami 
urzędników przetarg na obsłu-
gę nowej linii z ostanie ogło-
szony jeszcze w tym roku, kilka 
dni po zakończeniu konsultacji 
z mieszkańcami. Warto jednak 
zauważyć, że Pruszków jakoś 
nie ma szczęścia do komunika-
cji. Dochodziło już do sytuacji, 
gdy do przetargu na konkret-
ną linię nikt się nie zgłaszał. Co 
się stanie, jeśli teraz będzie po-
dobnie? Czy mieszkańcy Gąsina 
zostaną pozbawieni linii auto-
busowych? – W tym wypadku 
jesteśmy zabezpieczeni, bo mo-
żemy przedłużyć funkcjonowa-
nie linii. Chcemy to zrobić z linią 
nr 5. Wszystko jest tak skonstru-
owane, że nowa linia praktycznie 
od razu po zakończeniu umów 
na 4 i 5 wjedzie na trasy – zazna-
cza Elżbieta Korach. 
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Jedna linia zamiast dwóch
Po nowym roku pruszkowskie linie autobusowe 4 i 5 mają zostać połączone

Autobusy nowej linii 
mają jeździć ulicami 
Staszica, Przejazdową, 
Promyka, Błońską, 
Robotniczą

Po nowym roku pruszkowskie linie autobusowe 4 i 5 mają zostać połączone

linia działała już w lutym – infor-
muje Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Remontów 

PRUSZKÓW
O kolejnych problemach z dosta-
wami wody na pruszkowskiej ulicy 
Moniuszki powiadomił nas czy-
telnik i mieszkaniec jednej z tam-
tejszych posesji. – Pęknięta rura 
siódmy raz w ciągu miesiąca na 
ulicy Moniuszki. Powód dla które-
go nie wymieniono jej na nową? 

Ta magistrala obsługuje tylko 
dwa domy, mój i sąsiada – napi-
sał do nas Robert. Kłopoty na tym 
odcinku nie umknęły jednak uwa-
dze Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. – Zaob-
serwowaliśmy zwiększoną awa-
ryjność na ul. Moniuszki, dlatego 

Wymienią awaryjny 
wodociąg na Moniuszki

przeprowadzenie modernizacji 
tego fragmentu ujęliśmy 
w planie prac na lata 2015-2016. 
Wymieniona zostanie instala-
cja na całej długości ulicy, od 
ul. Przemysłowej do ul. Chopina 
– zapewnia Marzena Wojewódzka 
z biura prasowego MPWiK. (EL)
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Życzenia świąteczne  
w Gazecie WPR to doskonała  
forma wzmocnienia   
wizerunku marki i utrzymania 
pozytywnych relacji z klientami  
i mieszkańcami regionu.

Rabat do 30%
Projekt reklamy gratis!

Agnieszka Wysocka 882 062 932Małgorzata Pasenik   881 91 88 88

Rabat pod  
choinkę do 40%
Wykup reklamę pakietową  
w wydaniu przedświątecznym,  
zdobądź nowych klientów  
i sprzedawaj więcej!

Projekt reklamy gratis!

Agnieszka Wysocka 882 062 932Małgorzata Pasenik   881 91 88 88
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Lasoń Ensamble 
w MSHM
PRUSZKÓW
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa 
Mazowieckiego po 
przerwie związanej 
z remontem siedziby 
wraca do pracy. Nowy 
sezon działalności 
placówki zainauguruje 
koncert Lasoń Ensamble.

Już w niedzielę (14 grud-
nia) siedziba MSHM wypeł-
ni się muzyką. I to znakomitą. 
Zabrzmią utwory Juliusza 
Zarębskiego, Grażyny Ba-
cewicz, Aleksandra Lasonia. 
Wszystko za sprawą utalento-
wanych muzyków z grupy La-
soń Ensamble.

Twórcami zespołu są bracia 
Krzysztof i Stanisław Lasoń. 
Pierwszy gra na skrzypcach, 
drugi na wiolonczeli. Obaj 
pochodzą z rodziny, która od 
wielu pokoleń zajmuje się mu-
zyką. Nie ma więc się co dzi-
wić, że i oni wybrali artystyczną 
ścieżkę. Skład grupy uzupeł-
niają Piotr Sałajczyk (pianista), 
Agnieszka Lasoń (skrzypacz-
ka) oraz Elżbieta Mrożek-
-Loska (altowiolistka). Lista 

Biblioteka wygrała 10 tys. zł  
PIASTÓW
Miejska Biblioteka 
w Piastowie dostanie 
10 tys. zł. na remont. 
Znalazła się w gronie 
11 placówek z całej 
Polski, które zostały 
wyróżnione w konkursie 
„CSR – dziesięć 
na dziesięć”.

Laureatów wyłoniono w dro-
dze głosowania. Na stronie 
internetowej organizatorów 
akcji – operatora logistycz-
nego PEKAES oraz Kulczyk 
Foundation i Zaczytani.org 
– można było wesprzeć swo-
im głosem dowolnie wybraną 
bibliotekę z całej Polski. Pla-
cówka z Piastowa otrzymała 
aż 8850 głosów i w całym kon-
kursie uplasowała się na dru-
gim miejscu.

Nie obyło się bez kontro-
wersji – niektóre z biblio-
tek nieuczciwymi sposobami 

próbowały wpłynąć na osta-
teczny wynik i krótko przed 
zakończeniem konkursu na ich 
konto trafi ała podejrzanie duża 
liczba internetowych głosów. 
Takie próby zostały jednak.wy-
chwycone i udaremnione przez 
organizatorów, wpłynęły jed-
nak na opóźnienie podania li-
sty zwycięzców.

Teraz jednak wiemy już na 
pewno, że piastowska placów-
ka może świętować sukces. 
10 tys. zł to zastrzyk fi nansowy, 
który pozwoli na przeprowa-
dzenie najpilniejszych remon-
tów. A lista potrzeb jest długa.

Biblioteka mieści się w bu-
dynku z lat 50-tych. Trzy po-
mieszczenia wymagają wy-
miany podłogi, bo ta, która jest, 
pamięta czasy sprzed pół wie-
ku. Przechowaniu zbiorów nie 
służy też wilgoć, jaka wkrada się 
przez ściany i wykładzinę. Ko-
nieczne będzie też odmalowa-
nie i odgrzybienie.  (EL)

Nie ma chętnych na teren
MILANÓWEK
Nadal nie wiadomo, 
co stanie się z terenami 
po zakładzie MIFAM. 
Wiadomo natomiast, 
że chęć zakupu gruntów 
wyraził właściciel 
OBI, jednak po czasie 
zrezygnował z budowy 
marketu w Milanówku. 

Po zakładach MIFAM pozostała 
już tylko sterta gruzu. Hale pro-
dukcyjne przy ul. Królewskiej 
zniknęły z powierzchni zie-
mi. Trwa „oczyszczanie” tere-
nu, który jeszcze kilka lat temu 
był symbolem świetności Mi-
lanówka. W okresie PRL zak-
ład był wiodącym producen-
tem narzędzi chirurgiczno-
-dentystycznych. Później słynął 
z produkcji jednorazowych igieł 
iniekcyjnych, a także – jako jeden 
z nielicznych w Europie – pro-
dukował lancety i kaniule.

Obecnie zakład znajduje się 
w upadłości likwidacyjnej. Cho-
ciaż jeszcze niedawno wyda-
wało się, że jest szansa na jego 
reanimację. Jednak przestarzała 
technologia oraz długi, choćby 
z tytułu podatku od nierucho-
mości spowodowały, iż właści-
ciele zakładu zdecydowali się na 
ogłoszenie upadłości.

Majątkiem MIFAM-u zarządza 
aktualnie syndyk. A mieszkańcy 

zastanawiają się, co powstanie na 
sporych połaciach pofabrycznych 
terenów? 

W ostatnim czasie coraz gło-
śniej mówiło się o budowie mar-
ketu budowlano-ogrodniczego 
OBI. Okazuje się, że pogłoski 
nie były wyssane z palca. – Fak-
tycznie OBI było zainteresowane 
nabyciem nieruchomości grunto-
wej, jednak się wycofało – infor-
muje Gaweł Jarosiński, syndyk 
masy upadłościowej. Dlaczego? 
– Okazało się, że są tam tereny 
zalewowe i nie chciano im wy-
dać decyzji o warunkach zabu-
dowy – wyjaśnia syndyk. Dodaje, 
że przetargi na zbycie nierucho-
mości odbywają się regularnie. 
– Ale brakuje oferentów. Póki co, 
nikt nie chce inwestować w ten 
teren – przyznaje Jarosiński.

Opinie co do wykorzystania 
gruntów przy ul. Królewskiej są 
wśród mieszkańców podzielo-
ne. Jedni uważają, iż z racji po-
bliskiego sąsiedztwa z Tesco 
i Vendo Park powstanie kolej-
nego marketu jest uzasadnione. 
Inni są zdania, że korzystna dla 
tej części miasta byłaby „miesz-
kaniówka”. – Terenu MIFAM-u 
nie obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. 
Zabudowa może powstać w opar-
ciu o warunki zabudowy, które 
ustalane są na podstawie analizy 
funkcji oraz cech zabudowy i za-
gospodarowania terenu. Analiza 
dokonywana jest zgodnie ze sto-
sownymi ustaleniami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury – usłyszeliśmy w mila-
nowskim magistracie.  (MAP)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Znany jest już projekt 
budżetu powiatu 
grodziskiego na przyszły 
rok. Na inwestycje 
przewidziano 3,7 mln zł, 
z czego tylko nieco 
ponad 2,2 mln zł 
to środki własne. 

Sen z powiek włodarzom po-
wiatu spędza janosikowe, 
które na najbliższe dwa la-

ta wzrośnie o ponad 600 tys. zł. 
Tym samym powiat grodziski 
w 2015 roku będzie musiał za-
płacić 9,3 mln daniny. – Gdyby 
nie janosikowe środków włas-
nych na inwestycje mielibyśmy
 ponad 11,5 mln zł. Oczywiście 
można byłoby teoretyzować, na 
co konkretnie wydane byłyby te 
pieniądze, ale na pewno więk-
szość z nich zostałaby przezna-
czona na drogi, oświatę i służbę 
zdrowia – mówi Marek Wież-
bicki, starosta grodziski.

W efekcie, według planu wy-
datków majątkowych zapisanych 

Janosikowe pożera budżet
Grodziskie starostwo na inwestycje planuje przeznaczyć w przyszłym roku 3,7 mln zł

chodnika we wsi Marynin. Pół 
miliona złotych pochłonie prze-
budowa mostu w Chlebni, po 300 
tys. zł powiat planuje wydać na 
remont drogi w Cegłowie, wyko-
nanie chodnika w Kaskach i Re-
gowie oraz zakup nieruchomości 
pod przebudowę drogi Grodzisk-
-Józefi na. Skorzystać powinni 
również mieszkańcy Milanów-
ka, którzy doczekają się przebu-
dowy ul. Kościuszki na odcinku 

Gospodarska-Lipowa. Na tę in-
westycję zaplanowano 350 tys. zł.
Wymieniona ma zostać również 
winda w budynku Powiatowe-
go Urzędu Pracy (230 tys. zł), 
a znajdujący się nieopodal Szpi-
tal Zachodni otrzyma fundusze 
na modernizację oddziałów 
i elewacji budynku (250 tys. zł.).

Głosowanie nad budżetem 
rada powiatu zaplanowała na 
18 grudnia.  

majątkowych sięgał kwoty rzę-
dy 10 mln. Nawet połowa te-
go by mnie satysfakcjonowała, 
ponieważ udałoby się zmieścić 
najpilniejsze rzeczy – nie ukry-
wa Marek Wieżbicki. Czego więc 
zabrakło? – Absolutnie dróg. Jest 
bardzo mało inwestycji w tym 
zakresie – odpowiada krótko. 

Zgodnie z planem inwesty-
cji najwięcej – 600 tys. zł – wy-
danych zostanie na budowę 

w projekcie przyszłorocznego 
budżetu, starostwo do dyspozy-
cji będzie miało 3,7 mln zł. Nie-
co ponad 2,2 mln zł stanowić 
będą środki, które powędrują 
bezpośrednio z budżetu powia-
tu. Kwota została podzielona na 

Najwięcej, 
bo 600 tys. zł, 
wydanych zostanie 
na budowę 
chodnika we wsi 
Marynin

23 zadania. – Aby stan dróg się 
poprawiał i aby mieszkańcy wi-
dzieli, że coś w tym temacie się 
robi, to trzeba byłoby wydać co 
roku przynajmniej 10 mln zł 
– przyznaje starosta powiatu, 
dając jasno do zrozumienia, że 
stan kasy daleki jest od oczeki-
wań. – Byłbym zadowolony, gdy-
by na tym etapie plan wydatków 
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Grodziskie starostwo na inwestycje planuje przeznaczyć w przyszłym roku 3,7 mln zł

Zespół Lasoń 
Ensamble zagra 
14 grudnia

RK

REGION
Kradzieże, posiadanie narkotyków 
– oto lista „dokonań” pięciu męż-
czyzn, których zatrzymała grodziska 
policja. W jej ręce wpadli jako podej-
rzani o kradzież w Piastowie. Funk-
cjonariusze z grodziskiej komendy 
na swoim terenie zatrzymali auto 
którym jechało trzech mężczyzn, 

a z nimi dowody popełnienia prze-
stępstwa w Piastowie – łom i skra-
dziony laptop. Jakby tego było mało, 
kierowca był po spożyciu alkoholu. 
Od trójki zatrzymanych policjanci tra-
fi li do kolejnych dwóch mężczyzn za-
mieszanych w złodziejski proceder. 
W mieszkaniu jednego z wcześniej 

Złodziejska piątka 
wpadła w ręce policjantów

zatrzymanych znaleziono m.in. ponad 
20 gramów narkotyków oraz komi-
niarkę. Zabezpieczone w aucie 
i w domu przedmioty wskazywały, 
że mężczyźni mogą mieć też związek 
z włamaniem, do którego doszło 
w Milanówku. Cała piątka przyznała 
się do popełnienia przestępstw. (EL)

osiągnięć i nagród zdobytych 
przez poszczególnych członków 
zespołu jest bardzo długa. Jako 
grupa również cieszą się uzna-
niem. Wśród osiągnięć zespołu 
na szczególną uwagę zasługu-
ją laury na Międzynarodowym 
Konkursie Muzyki Kameral-
nej Tina Orsi Anguissola Scot-
ti w ValTidone we Włoszech, 
nominacja do Fryderyka, 5 de 
Diapason nadane przez francu-
ski miesięcznik Diapason, oraz 
tytuł Płyty Miesiąca przyzna-
ny przez angielski portal Mu-
sicweb International.

Lasoń Ensamble fascynują 
nietuzinkowe projekty, oparte 
na współdziałaniu rozmaitych 
sztuk i kierunków muzycz-
nych. Zespół jest otwarty na 
współpracę z innymi artysta-
mi i chętnie poszerza swój skład 
o najwybitniejszych instrumen-
talistów młodego pokolenia.

Patronem medialnym kon-
certu są Gazeta WPR portal 
wpr24.pl.

Start: 14 grudnia, godz.19. 
Bilety w cenie 20 zł do naby-
cia w kasach MSHM. Miejsce: 
siedziba MSHM, pl. Jana Paw-
ła II 2, Pruszków.  (AS) 
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Majątkiem zakładów MIFAM aktualnie zarządza syndyk
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GRODZISK MAZOWIECKI
Drużyna z Grodziska Mazowieckiego 
pokonała 3:1 na wyjeździe mistrzów 
Francji w tenisie stołowym i awanso-
wała do ćwierćfi nału Ligi Mistrzów. 
Rywalom z Hennebont zawodnicy 
Dartomu Bogoria oddali zaledwie 
jeden punkt. Rewanżowe spotka-
nie tylko potwierdziło wyższość 

tenisistów stołowych z Grodziska. 
Dwa punkty dla mistrzów Polski wy-
walczył niezawodny Koreańczyk Oh 
Sang Eun, po trzeci punkt dla pod-
opiecznych Tomasza Redzimskiego 
sięgnął Daniel Górak. W Henne-
bont przegrał tylko Robert Floras. 
Tym sposobem Dartom Bogoria po 

Dartom Bogoria w ćwierćfi nale 
tenisowej Ligi Mistrzów

raz trzeci w swojej historii znalazła 
się w ósemce najlepszych drużyn 
w Europie, zajmując drugie miejsce 
w grupie D. Ćwierćfi nałowym 
przeciwnikiem Dartomu będą 
wicemistrzowie Austrii, drużyna 
Weinviertel Niederosterreich. Pierw-
sze mecze w połowie stycznia. (EL)

Piątek, 12 Grudnia 2014

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

REGION
Substancja, 
która dostała się do 
Utraty jej dopływem 
to olej opałowy. 
Na miejscu przez 
kilka dni pracowała 
straż pożarna 
i inspektorzy ochrony 
środowiska. 
 

Do zanieczyszczenia rzeki 
doszło 4 grudnia. Stra-
żacy z komendy po-

wiatowej Warszawa Zachód 
otrzymali zgłoszenie o dziwnej 
substancji na powierzchni Utra-
ty. Po sprawdzeniu okazało się, 
że źródło wycieku znajduje się 
kilka kilometrów „wyżej” – na 
Żbikówce, która jest prawym do-
pływem Utraty i ma swoje ujście 
na terenie Pruszkowa. 

Do akcji wkroczyli pruszkow-
scy strażacy, którzy ustawili na 

Olej opałowy trafi ł do Utraty
Substancja wyciekła z działki sąsiadującej ze Żbikówką. Sprawcę zidentyfi kowano 

Jarzyński, naczelnik  wydziału in-
spekcji Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska.

Jak duża ilość oleju opałowe-
go dostała się do Żbikówki i Utra-
ty? – Właściciel posesji twierdzi, 
że było to ok. 10 litrów, jednak 
nie jesteśmy w stanie zweryfi-
kować czy jest to prawda – wy-
jaśniał przedstawiciel WIOŚ. Jak 
ustaliliśmy, olej pochodził z be-
czek, które mężczyzna płukał na 
swojej działce. 

Główne źródło wycieku zo-
stało szybko zatamowane, ale 
część substancji wsiąkła w zie-
mię i jeszcze przez kilka dni wy-
sączała się do rzeki. Konieczne 
było usunięcie zanieczyszczonej 
gleby na skarpie o wysokości ok. 
1,5-2 m. Na koszt sprawcy wycie-
ku prace przeprowadziło pogoto-
wie ekologiczne. 

W środę (10 grudnia) akcja de-
fi nitywnie się zakończyła. Spraw-
cy wycieku  za zanieczyszczenie 
rzeki grozi kara od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Inspektorzy z Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska pobrali na miejscu próbki 
wody do badań. Szybko okazało 
się, że ropopochodna substancja, 
która pojawiła się na powierzchni 
rzeki to olej opałowy. – Substan-
cja wyciekała z prywatnej posesji 
sąsiadującej ze Żbikówką. Spraw-
ca został zidentyfi kowany i zo-
bowiązany do podjęcia działań 
zaradczych –  informował Miłosz 

rzece zapory sorpcyjne. – Ich 
zadaniem było zatrzymywa-
nie zanieczyszczeń na specjal-
nej macie – poinformował kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komedy Powiatowej Straży Po-
żarnej. Zadanie nie należało do 
łatwych ze względu na warunki 
pogodowe. Wilgoć i mgła spra-
wiały, że zanieczyszczenia ule-
gały rozcieńczeniu i zmieszały 
się w wodą.
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Wyłonili stypendystów
BRWINÓW
Kto miał szansę 
na comiesięczne 
„kieszonkowe”? 
Tylko najlepsi. 

Komisja powołana przez bur-
mistrza gminy Brwinów wy-
brała 16 uczniów i studentów 
z największymi sukcesami edu-
kacyjnymi, sportowymi lub ar-
tystyczno-sportowymi. Wnioski 
można było składać od 5 listo-
pada. Oczywiście nie mogli tego 
zrobić sami zainteresowani. Kto 
w takim razie? Dyrektorzy pla-
cówek edukacyjnych, rektorzy, 
dziekani, burmistrz gminy, ko-
misja oświaty, kultury i sportu, 
kluby sportowe, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz dy-
rektorzy bibliotek.

Chętnych było 19. Jednak po 
szczegółowej analizie komisja 
stypendialna przyznała wspar-
cie 16 uczniom i studentom 
z największymi osiągnięciami. 
Widełki obejmują podstawówkę, 
gimnazjum, szkołę średnią i wyż-
szą (pod warunkiem, że student 
nie przekroczył 25 roku życia). 
Warunkiem niezbędnym jest 

zamieszkanie na terenie gminy 
Brwinów i rozliczanie się z podat-
ku dochodowego opiekunów lub 
samego ucznia/studenta w urzę-
dzie skarbowym w Pruszkowie.

Miesięcznie jest do wzięcia 
od 200 do 400 zł w zależności 
od osiągniętych wyników i środ-
ków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie. Wręczenie dyplo-
mów stypendialnych laureatom 
odbędzie się 27 grudnia podczas 
sesji rady miejskiej.

Substancja wyciekła z działki sąsiadującej ze Żbikówką. Sprawcę zidentyfi kowano 

Stypendyści to: Jan Bednarski, 
Jakub Benzef, Zuzanna Bońda, 
Piotr Cybulski, Julia Falkowska, 
Zuzanna Fijak, Kamil Gontar-
czyk, Aleksandra Guzik, Mate-
usz Lipiński, Maksym Małecki, 
Filip Orlicz, Marta Pawłowska, 
Julia Sadkowska, Kacper Sło-
wikowski, Kajetan Słowikow-
ski, Julia Sojka.  (TK)

Komisja przyznała 
wsparcie 16 uczniom
i studentom
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PRUSZKÓW
Po trzech tygodniach przerwy 
ujęcie wody oligoceńskiej przy 
ul. Prusa w Pruszkowie znów dzia-
ła. A dlaczego wcześniej było nie-
czynne? – Nie była to awaria, ale 
planowe wyłączenie – mówi Elżbie-
ta Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik wydziału ochrony środowiska 

w urzędzie miasta. – Od czasu do 
czasu ujęcia wymagają przepro-
wadzenia prac technologicznych. 
Ich konieczność podyktowana jest 
wahaniem wyników uzyskiwanych 
podczas badań. W tym przypadku 
nie były one złe, ale już zdążyły się 
zmienić. Nie wchodząc w szczegóły 

Po przerwie woda oligoceńska 
wróciła na ulicę Prusa

techniczne, w największym 
skrócie: wymieniliśmy złoża, 
przez które przesącza się woda. 
Potem trzeba było odczekać aż 
się one wyrobią i ponownie zrobić 
badania – dodaje. Woda pomyślnie 
przeszła testy i mieszkańcy znów 
mogą z niej korzystać. (TK)

Piątek, 12 Grudnia 2014

PIASTÓW
Ostatnio aktualizowana 
wersja zakładała, 
że budynek dworca 
w Piastowie zostanie 
otwarty do końca 
listopada. Nic z tego. 
Minęła pierwsza 
dekada grudnia, 
a drzwi wciąż były 
zamknięte.

Sytuacja przypomina zna-
ny skecz Zenona Laskowika 
„Z tyłu sklepu”, kiedy jako 
sprzedawca na każde pytanie 
klienta odpowiadał: „nie ma”, 
„nie ma”, „nie ma”. Za każdym 
też razem taką właśnie odpo-
wiedź otrzymujemy, dopytu-
jąc się o piastowski dworzec.

Ile razy zmieniano termin 
zakończenia prac i oddania 
budynku? Żeby to obliczyć, 
trzeba mieć predyspozycje na 
księgowego. Wystarczy więc, 
jeśli powiemy, że dużo. Zbyt 
dużo. I chyba nie znajdzie się 

Przedszkole zniknie do świąt
RASZYN
Budynek po 
przedszkolu przy
ul. Poniatowskiego 
zostanie rozebrany 
jeszcze w tym roku.

Wielu mieszkańców Raszy-
na z sentymentem patrzy na 
działkę przy ulicy Poniatow-
skiego. W tamtejszym przed-
szkolu wychowało się kilka 
pokoleń. Czterooddziałowa 
placówka przestała działać na 
początku bieżącego roku. Ma-
luchy przeniesiono do nowo 

wybudowanego przedszkola 
przy ul. Lotniczej.

Od blisko pół roku budynek 
przy Poniatowskiego stoi pusty. 
Jak przyznali raszyńscy włoda-
rze, z rozbiórką nie musieli się 
spieszyć. Teraz przyszła pora na 
wybór fi rmy, która wykona ta-
kie prace.

Umowę z wykonawcą podpisa-
no pod koniec listopada. Za roz-
biórkę przedszkola odpowiada 
konsorcjum fi rm Fob z Piasto-
wa i Termoexport z Warszawy. 
Zgodnie z zamówieniem robot-
nicy mają czas na wyburzenie 

budynku do 24 grudnia. Za prace 
wykonawca otrzyma 91 tys. zł.

A co się stanie z działką przy 
Poniatowskiego? Nie zostanie 
sprzedana, ale też nie ma co li-
czyć na to, że pojawi się na niej 
wyczekiwana przez mieszkań-
ców (szczególnie dzieci) górka. 
Stworzenie takiego obiektu choć 
wydaje się proste, w praktyce wy-
maga wielu pozwoleń i uzgod-
nień. Władze Raszyna chcą, by 
przy Poniatowskiego powstało 
przedszkole. Kiedy ma ruszyć 
jego budowa? Najprawdopo-
dobniej jeszcze w 2015 r.   (AS)

Znaleźli sposób na wizyty dzików
PODKOWA LEŚNA
Populacja dzików 
wzrasta i ich widok 
na ulicach miast 
położonych w pobliżu 
lasów coraz rzadziej 
dziwi. Upodobały sobie 
m.in. Podkowę Leśną. 

W tym roku podkowiański ma-
gistrat zamierza uporać się 

z niepożądanymi wizytami dzi-
ków przy pomocy środka Wild 
Stop Plus, czyli tzw. ogrodze-
nia w płynie. Co to takiego? To 
preparat do odstraszania dzikich 
zwierząt. Dzięki jego zastosowa-
niu poprzez wegetatywny układ 
nerwowy w ich „podświadomo-
ści” powstaje obraz czyhające-
go na nie drapieżnika (w tym 
przypadku niedźwiedzia).

Produkt ten chroni określony 
teren przed niepożądanymi go-
śćmi i jest bezpieczny dla zwie-
rząt i ludzi – zapewniają podko-
wiańscy urzędnicy.

Opryski na terenie Podko-
wy Leśnej trwały trzy dni (od 
9 grudnia). Natomiast prepa-
rat odstraszający dzikie zwie-
rzęta może działać nawet kil-
ka tygodni.  (TK)

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
4 grudnia zakończył 
się głośny proces 
w sprawie podżegania 
do zabójstwa 
mieszkańców Milanówka 
– Elżbiety i Wiesława 
Drzewińskich i ich 
synów. Prokurator 
zażądał dla Piotra B. 
łącznej kary 25 lat 
więzienia.
 

Proces w tej sprawie ru-
szył w maju zeszłego ro-
ku. Piotrowi B. nie udało 

się postawić cięższych zarzu-
tów niż podżeganie, choć pro-
kuratura podejrzewa, że mógł 
on się dopuścić zabójstwa. 
Problem polega na tym, że od 
momentu zaginięcia los mał-
żonków jest nieznany, a miejsca 
ewentualnego ukrycia zwłok 
nie udało się ustalić.

Motywem zbrodni miał być 
długoletni konfl ikt o willę Chi-
mera w Milanówku i chęć wyeli-
minowania właścicieli oraz ich 
spadkobierców. Przypomnij-
my: Piotr B. kwaterunek w mi-
lanowskiej willi otrzymał w latach 
70-tych. Nieco ponad dekadę 
później odnaleźli się właściciele 
posesji, Elżbieta i Wiesław Drze-
wińscy. Od początku ich relacje 
z lokatorem nie układały się do-
brze. Dochodziło do konfl iktów, 

25 lat za podżeganie do zabójstwa?
Głośna sprawa zaginięcia Elżbiety i Wiesława Drzewińskich, mieszkańców Milanówka

wińskiego doszło na terenie wi-
lii, ale nie znaleziono na to twar-
dych dowodów.

Wiadomo jednak – i tego wła-
śnie dowodziła w zakończonym 
procesie prokuratura – że Piotr 
B. usiłował pozbyć się właścicie-
li i szukał kogoś, kto może wyko-
nać „mokrą robotę”. Po pozbyciu 
się małżonków miał też zlecać za-
bójstwo ich synów – spadkobier-
ców willi. Wówczas był już jednak 
obserwowany przez Centralne 
Biuro Śledcze, które podstawi-
ło swoich funkcjonariuszy w roli 

płatnych zabójców. Piotr B. za 
dokonanie morderstwa propo-
nował im sumę 10 tys. euro.

Mężczyźnie grozi kara 25 lat 
więzienia. Mowy końcowe obroń-
ców i oskarżonego zaplanowano 
na 12 grudnia. Niewykluczone, 
że wyrok może zapaść jeszcze 
w tym miesiącu. Zakończenie 
procesu nie jest jednak fi nałem 
sprawy. Ta zyska swoją klamrę 
wtedy, kiedy uda się ustalić do-
kładny los zaginionych i zdobyć 
dowody obciążające ich ewentu-
alnych zabójców.  
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Imałżonkowie twierdzili, ze są 
zastraszani, a nawet że doszło 
do pobicia przez mężczyznę.

W październiku 2006 r. na-
gle znika Elżbieta Drzewiń-
ska. Wychodzi z domu do ko-
ścioła i ślad po niej ginie. Są po-
dejrzenia, że została porwana, 
ale zapis z miejskiego monito-
ringu nie odnotowuje takiego 
zdarzenia. Dopiero po czasie 

 Willa Chimera w Milanówku

odnajduje się świadek, który 
twierdzi że widział jak kobie-
tę siłą wciągano do bagażnika 
samochodu. To jednak za mało, 
aby udowodnić, że za uprowa-
dzeniem stoi agresywny lokator. 
Rok później w niewyjaśnionych 
okolicznościach przepada Wie-
sław Drzewiński. Losy oboj-
ga do dziś są nieznane. Jedna 
z wersji jaką przyjęli śledczy 
zakłada, że do zabójstwa Drze-

Motywem 
zbrodni miał być 
długoletni konfl ikt 
o willę Chimera 
w Milanówku i chęć 
wyeliminowania 
właścicieli oraz ich 
spadkobierców

PATRONAT: PARTNERZY MEDIALNI: PARTNER:

pub KAMIENICA

KIERMASZ 

pod Honorowym Patronatem 
 Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego .

ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie, Hala Znicz
kontakt: eventydtm@gmail.com, tel. 535 33 30 34
 

, ,

, ,

biżuteria, rękodzieła, dekoracje do wnętrz, 
kosmetyki, ozdoby, wypieki, przysmaki 

i wiele innych!
+ kącik niespodzianek dla dzieci!

11:00 - 16:00 wstep wolny!,

zapraszamy na

14 grudnia 
 (niedziela) 

REKLAMA

Działkowa 
do przebudowy
MICHAŁOWICE
Michałowicki urząd 
ogłosił przetarg na 
modernizację ulicy 
Działkowej w Regułach. 
W ramach zadania 
wykonawca przebuduje 
także fragment 
ul. Wiejskiej oraz 
skrzyżowanie tej ulicy 
z Al. Jerozolimskimi.

W ramach II etapu inwesty-
cji w ul. Działkowej do prze-
budowy zostało zaledwie 60 m 
drogi. Mocno sfatygowany już 
asfalt będzie zdjęty i zastąpio-
ny kostką betonową. Mają być 
również uregulowane (i wybru-
kowane kostką) odpływy.

To jednak nie wszystko, co 
wyłoniony w przetargu wyko-
nawca będzie miał do zrobie-
nia w ramach tego zadania. Na 
liście robót jest także przebu-
dowa ul. Wiejskiej (od Al. Je-
rozolimskich do Działkowej). 
W tym przypadku też chodzi 
o fragment 60-metrowy. I tu 
także zostanie rozebrany stary 
asfalt, ale w „nowej szacie” po-
jawi się i kostka, i nowy asfalt.

Ponadto w pakiecie jest prze-
budowa skrzyżowania ul. Wiej-
skiej z Al. Jerozolimskimi, czyli 
775 mkw. nawierzchni.

Na deser zostanie sygnali-
zacja świetlna. Ta również ma 
być zupełnie nowa: latarnie, 
maszty, konsole sygnalizacyj-
ne, kable i przeprogramowa-
ny sterownik.  (TK) 

Dworcowe
drzwi wciąż
zamknięte 

nikt (może prócz wykonaw-
cy), kto by sądził inaczej.

O tym, jak wypowiadają 
się na ten temat pasażero-
wie, lepiej nie wspominać. 
– Czy wiadomo kiedy w końcu 
ten dworzec będzie otwarty. 
Wygląda na gotowy, ale ciągle 
musimy stać pod chmurką. I w 
deszcz, i w mróz – skarży się 
jeden z czytelników. I jest to 
jedna z niewielu skarg, któ-
ra jest zrozumiała po ocen-
zurowaniu.

Wygląda na to, że i zarząd-
ca stracił cierpliwość. Przed-
stawiciele PKP S.A. nie mówią 
już, że się zastanowią. – Na wy-
konawcę zostały nałożone ka-
ry za niedotrzymanie terminu 
– zapewnia Aleksandra Dą-
bek, rzecznik spółki.

Pozostaje jednak po raz ko-
lejny zadać to pytanie, które 
mieszkańcom Piastowa śni 
się już po nocach: kiedy dwo-
rzec zostanie otwarty? Dąbek: 
– Według ostatnich zapew-
nień wykonawcy: 12 grudnia. 
Pożyjemy, zobaczymy.  (TK) 

Termin oddania 
budynku zmieniano 
wiele razy
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Głośna sprawa zaginięcia Elżbiety i Wiesława Drzewińskich, mieszkańców Milanówka



11GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 12 Grudnia 2014



12 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWiadomości Piątek, 12 Grudnia 2014

PRUSZKÓW
Na skrzyżowaniu alei Armii Kra-
jowej i ulicy Bolesława Prusa 
w Pruszkowie doszło we wtorek 
(9 grudnia) do groźnie wygląda-
jącej stłuczki. Podczas manewru 
skrętu w lewo kierująca Chrysle-
rem wymusiła pierwszeństwo 
i uderzyła w jadący z naprzeciwka 

samochód marki Audi – ustalili-
śmy w pruszkowskiej komendzie 
powiatowej. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało. Auta spraw-
czyni stłuczki nie udało się usunąć 
ze skrzyżowania bezpośrednio po 
zdarzeniu, przez kilkadziesiąt mi-
nut blokowało fragment drogi. 

Stłuczka wyglądała groźnie,
ale nikomu nic się nie stało

Konieczne było oczekiwanie na 
lawetę. W kontekście tej stłuczki 
i innych podobnych zdarzeń przy-
pominamy kierowcom, że nie tylko 
trzeba przestrzegać zasad ruchu 
drogowego, ale także uważać na 
śliskie nawierzchnie jezdni. 
Mrozy i śnieg się zbliżają... (EL)

Centrum
Dystrybucyjne
PARZNIEW
Centrum Dystrybucyjne 
będzie zaopatrywało 
120 sklepów Biedronki 
w całym województwie
mazowieckim. Znalazło 
w nim zatrudnienie 
280 osób.

Centrum (na terenie Parznie-
wa) powstało w ciągu ośmiu 
miesięcy. Budowa ruszyła 
w kwietniu, a 10 grudnia od-
było się uroczyste otwarcie 
obiektu. Koszt inwestycji to 
60 mln zł. Jest to już trzecie 
– po Gdańsku i Modlnicy koło 
Krakowa – centrum dystrybu-
cyjne dedykowane dla aglo-
meracji miejskiej.

W nowym centrum dystry-
bycyjnym zatrudniono 280 
osób. Dodatkowo, dzięki jego 
powstaniu, blisko drugie tyle 
(260 osób) znajdzie miejsce 
pracy u podwykonawców, ta-
kich jak firmy sprzątające, 
cateringowe, ochroniarskie 
i logistyczne. Co z tego ma 
gmina Brwinów? – Rocznie 
kilkaset tysięcy złotych z tytu-
łu podatku. Ponadto fi rma na 
własny koszt wybudowała dro-
gę dojazdową z odwodnieniem 
i kończy już chodniki – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Podpisany pod koniec 
listopada Kontrakt 
Terytorialny dla 
województwa 
mazowieckiego zakłada 
szereg inwestycji, 
również dotyczących 
taboru kolejowego. 
Do 2020 r. KM i SKM 
chcą kupić łącznie 
kilkadziesiąt pociągów.
 

W najbliższych latach 
Koleje Mazowieckie 
przygotowują się do 

pokaźnej inwestycji w tabor. 
Przewoźnik zamierza stworzyć 
trzy zaplecza techniczne, zmo-
dernizować 39 pojazdów i kupić 
55 składów pięcioczłonowych, 
10 dwuczłonowych oraz 26 no-
wych wagonów. – Jeśli chodzi 
o zaplecza techniczne to w Tłusz-
czu powstaje nowoczesna myjnia. 
Plany budowy bazy utrzymanio-
wo-naprawczej w Sochaczewie 
i serwisowni w Radomiu są we 
wstępnej fazie – mówi Jolanta 
Maliszewska z biura prasowego 
KM. – O dalszych losach inwe-
stycji radomskiej będziemy mogli 

Nadzieja w nowoczesnym taborze 
Przewoźnicy, czyli Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska planują zakup dodatkowych pociągów 

dziś liniach – informuje Magda-
lena Lerczak, rzecznik SKM.

Podobnie jak w przypadku KM, 
jeszcze nie wiadomo konkret-
nie kiedy do bazy przewoźnika 
na warszawskich Szczęśliwicach 
przyjadą nowe pociągi. Jest szan-
sa, że przetarg na ich dostawę 
zostanie ogłoszony w 2015 roku. 
– Nie umiem powiedzieć czy 

zakupy będziemy prowadzić eta-
pami, czy może przetarg ogłosimy 
na całość. Wszystko zależy od de-
cyzji zarządu – wyjaśnia Lerczak. 

Rzeczniczka SKM zaznacza, 
że baza na Szcześliwicach jest do-
stosowywana do potrzeb prze-
woźnika. – Czeka nas jeszcze wie-
le pracy, ale i na ten cel chcemy po-
zyskać pieniądze – mówi. 

ulegają pociągi KM i SKM, a sa-
ma podróż składem (o ile ten się 
zjawi na peronie...), pozostawia 
wiele do życzenia. I tu mamy do-
brą wiadomość dla podróżnych. 
– Chcielibyśmy stopniowo wy-
cofywać najstarsze jednostki 
i zastępować je nowoczesnymi 
– wyjaśnia Jolanta Maliszewska. 
I dodaje: – Modernizowane po-
jazdy będą włączane sukcesyw-
nie na każdej linii. Nowe pojazdy 
uzupełnią obecnie kursującą 
fl otę przede wszystkim na linii 
nr 1 (Skierniewice – Warszawa 
– przyp red.).

Kiedy planowane składy za-
silą tabor Kolei Mazowieckich? 
Jeszcze nie wiadomo. Póki co, 
przewoźnik czeka na dostawy 
zamówionych pociągów. Mali-
szewska: – W przyszłym roku 
do spółki dotrą wagony piętro-
we, lokomotywy oraz Impulsy.

Do powiększenie taboru przy-
gotowuje się też Szybka Kolej 
Miejska. – Chcemy zakupić od 
13 do 15 pociągów czteroczłono-
wych, przystosowanych do łącze-
nia z obecnym taborem. Pociągi 
mają służyć do obsługi nowych 
linii, które chce uruchomić Za-
rząd Transportu Miejskiego. 
Niewykluczone, że składy po-
jawią się też na działających już 

więcej powiedzieć w drugiej po-
łowie przyszłego roku – dodaje. 
A Sochaczew? Dowiedzieliśmy 
się, że to przedsięwzięcie wyma-
ga dodatkowych zakupów tere-
nu (dziś przewoźnik rozporządza 
tam ośmioma hektarami).

Dla podróżnych najważniejszą 
informacją nie są jednak zaplecza 
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Przewoźnicy, czyli Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska planują zakup dodatkowych pociągów 

KM zamierzają 
zmodernizować 
39 pojazdów 
i kupić 55 składów 
pięcioczłonowych, 
10 dwuczłonowych 
i 26 nowych 
wagonów

techniczne, a nowy tabor. Szcze-
gólnie istotne jest to w przypad-
ku linii Warszawa – Skierniewice. 
I trudno dziwić, bo obok utrud-
nień związanych z remontami 
i awariami infrastruktury kole-
jowej dochodzą jeszcze proble-
my właśnie z taborem. Awariom 

Pierwsza Dama odwiedziła szkołę
KSIĄŻENICE
Anna Komorowska, 
małżonka prezydenta 
RP, odwiedziła 
Szkołę Podstawową 
w Książenicach. Rodzice 
uczniów narzekali 
jednak na sposób 
organizacji pobytu 
wyjątkowego gościa.

Wizyta (odbyła się 9 grudnia) 
miała związek z wyróżnieniem, 
jakie gmina Grodzisk Mazowiec-
ki otrzymała w prezydenckim 
konkursie „Dobry klimat dla 
rodziny”. W maju tego roku zo-
stała uhonorowana w kategorii 
„Rodziny wielodzietne warto-
ścią dla wspólnoty lokalnej”. Do-
ceniono w ten sposób wprowa-
dzenie Kart Dużej Rodziny 3+ 
i 4+. Dzięki nim rodziny wielo-
dzietne mogą korzystać z raba-
tów i zniżek w puntach usługo-
wych, sklepach oraz na obiektach 
rekreacyjnych. 

Organizacyjna strona wizy-
ty Pierwszej Damy zaskoczyła 
jednak rodziców uczniów z Ksią-
żenic. Dzień wcześniej otrzy-
mali oni informację, że podczas 
uroczystości zamknięta będzie 
stołówka szkolna, a dzieci nie 
otrzymają obiadu. – Moja córka 
była tego dnia w szkole do godz. 
16. Przez cały dzień nie otrzyma-
ła żadnego ciepłego posiłku – żali 

się mama jednej z uczennic. Jak 
poinformował inny rodzic, powo-
dem zamknięcia stołówki była ko-
nieczność zorganizowania w niej 

„9.12. odwiedzi nas Pani Pre-
zydentowa. Rodzice proszeni są 
o dyskrecję. Pani Prezydentowa 
chce zobaczyć dzieci w natural-
nym trybie edukacyjnym. Nie 
proszę o strój galowy, ale o schlud-
niejszy niż zwykle” – maila o takiej 
treści otrzymała zaś pani Adria-
na (pisownia oryginalna – przyp. 
red.). – Szkoła zamiast zajmować 
się dziećmi organizuje wielkie im-
prezy, a dzieciaki to obchodzi jak 
zeszłoroczny śnieg – napisała 
natomiast na Facebooku mama 
ucznia z Książenic. 

O to, czy zajęcia w świetlicy i od-
wołanie posiłku to na pewno „na-
turalny tryb edukacyjny” zapytali-
śmy dyrekcję placówki. Do chwili 
oddawania numeru do druku nie 
otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. 
Do tematu więc wrócimy.  (EL)

Wyremontują
Zagrodę
BRWINÓW
Łatwo nie było, bo 
wpłynęło aż 15 ofert. 
Firma, która złożyła 
najkorzystniejszą, ma 
wyremonować Dworek 
Zagroda do końca 
listopada 2015 r.

A co znalazło się na liście ro-
bót, jakie zostaną przepro-
wadzone w zabytkowym, 
brwinowskim dworku? Osu-
szanie ścian fundamentowych, 
izolacja przeciwwodna, dre-
naż, opaska z piaskowca wokół 
budynku, wymiana uszko-
dzonych elementów więźby 
dachowej i dachówek czy wy-
murowanie nowych kominów 
nad połacią dachu – to tylko 
niektóre zadania.

Remont będzie przeprowa-
dzony też w środku, gdzie blask 
zyskają tynki i drewniane po-
sadzki. Pojawi się wentylacja 
grawitacyjna i nowe okucia 
w odrestaurowanych oknach.

Inwestycja pochłonie prze-
szło 683 tys. zł, bo taką kwo-
tę zaproponował wykonawca 
(fi rma z Radomia), który wy-
grał przetarg. Gmina rozpocz-
nie modernizację ze środków 
własnych, ale będzie się sta-
rała o dotację.  (TK)

Zdominowali komisje
w radzie miasta
PODKOWA LEŚNA
Mowa o członkach 
Mieszkańców dla 
Podkowy. Mają 
miażdżącą przewagę 
w radzie miasta 
i podzielili przewodnictwo 
w komisjach, jak chcieli. 
Między siebie.

Nie obyło się bez protestów. Ale 
nie wygląda na to, by mogły one 
wzruszyć zwarty szereg „pod-
stawowej jedenastki”, bo tylu 
właśnie radnych „gra” w bar-
wach Mieszkańców dla Podko-
wy. W tej sytuacji, trzymając się 
piłkarskiej nomenklatury, trój-
ka reprezentująca KWW Miasta 
Ogrodu jest jak siły rezerwowe, 
której sprzeciwy giną we wrzawie 
nim dotrą do linii boiska. Krótko 
mówiąc: nie mają żadnego zna-
czenia. – Jesteśmy w mniejszo-
ści. Ale zostałyśmy tak samo 

wybrane przez społeczność, by 
ją reprezentować. A mamy tu 
jedynowładztwo – zauważyła 
Małgorzata Łaskarzewska-Śre-
dzińska, która stanęła w szran-
ki ze Zbigniewem Habierskim 
o przewodniczenie Komisji Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa 
i Ochrony środowiska.

Radna poległa w tym starciu 
stosunkiem głosów 12 do trzech 
(„jedenastkę” wspiera rów-
nież Jarosław Kubicki – KWW 
Autentycznie Niezależni).

Tak więc przewodniczącą ko-
misji Komisja Budżetu, Finan-
sów i Inwestycji została Emilia 
Drzewicka, Komisji Kultury, 
Oświaty, Sportu i Spraw Spo-
łecznych – Małgorzata Stępka,  
przewodniczenie Komisji Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska objął Zbi-
gniew Habierski, a Komisji Rewi-
zyjnej – Joanna Przybysz.  (TK)
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poczęstunku dla gości. Odwoła-
na została też część regularnych 
lekcji. W tym czasie dzieci miały 
zajęcia na świetlicy. 

Organizacyjna 
strona wizyty 
Pierwszej Damy 
zaskoczyła 
rodziców uczniów 
z Książenic 

G
RO

D
ZI

SK
.P

L



13GAZETA WPRWPR24.pl Promocja

Kursy zawodowe, udział 
w akcjach społecznych, 
warsztaty personale, 
wspólne gry i zabawy 
– to tylko niewielki 
fragment harmonogramu, 
według którego działają 
benefi cjenci projektu 
„Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju”. 

P owiat Pruszkowski wspól-
nie z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Społecznej 

w ramach wspomnianego projek-
tu pomagają 60-osobowej grupie 
benefi cjentów. Komu konkretnie? 
Wychowankom placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i rodzin za-
stępczych, osobom ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (z dysfunk-
cją narządu ruchu, chorym na 
stwardnienie rozsiane) zrzeszonym 
w Polskim Towarzystwie Stward-
nienia Rozsianego Koło w Prusz-
kowie, osobom niewidomym 
i niedowidzącym z pruszkowskie-
go koła Polskiego Związku nie-
widomych oraz grupie uchodźców. 

Ostatnie miesiące dla bene-
ficjentów były bardzo pracowi-
te, ale program został ułożony 
tak, by obowiązki mogli połączyć 
z przyjemnościami. W sierpniu 

To nie tylko rozwój, to również integracja
ma pomóc uczestnikom w zmo-
tywowaniu samych siebie do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym oraz 
do aktywnego poszukiwania pracy 
i podwyższania swoich umiejętno-
ści. Uczestnicy zajęć dowiedzieli 
się również jak rozwiązywać trud-
ności w miejscu pracy i jak radzić 
sobie ze stresem.

Do zakończenia projektu po-
zostało jeszcze kilka miesięcy. Do 
czerwca 2015 r. benefi cjenci na-
dal będą uczestniczyć w kursach 
zawodowych i doskonalić swoje 
umiejętności. Przez cały okres 
projektu osoby do niego zapisa-
ne mogą bezpłatnie korzystać 
z pomocy prawnika, psycho-
loga oraz realizować vouchery 
na usługi medyczne i stomato-
logiczne. Osoby niepełnosprawne 
dodatkowo korzystają z zajęć re-
habilitacyjnych, które odbywają 
się w ich domach.

Organizatorzy projektu pod-
kreślają, że uczestnicy chętnie 
angażują się w działania. Co cie-
kawe grupa zintegrowała się na 
tyle mocno, że we własnym zakre-
sie organizuje wspólne spotkania. 
„Powiat Pruszkowski Szansą Two-
jego Rozwoju” to nie tylko projekt, 
który rozwija, to również projekt, 
który integruje.

dokumenty aplikacyjne, dowie-
dzieli się jak przygotować się do 
rozmowy o pracę oraz przekona-
li się, że można pracować na swój 
rachunek. 

We wrześniu uczestnicy pro-
jektu wzięli udział w sprzątaniu 
świata. Wspólnie zadbali o czystość 
terenu należącego do Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie oraz 
pobliskiego parku. grilla takie dzia-
łania mają na celu szeroko pojęte 
poczucie wspólnoty poprzez osią-
ganie celu. Organizatorzy projek-
tu stawiają również na integracje 

ich zainteresowań i potrzeb. Du-
ża popularnością cieszą się kursy 
na prawo jazdy czy ABC Przed-
siębiorczości, ale nie brakuje rów-
nież niespotykanych w tego typu 
działaniach warsztatów. W ramach 
projektu dla chętnych zostały zor-
ganizowane warsztaty teatralne 
oraz kurs lektorski w TVP.

W pierwszych dniach grudnia 
benefi cjenci po raz kolejny mie-
li wyjazdowe warsztaty kompe-
tencji i umiejętności zawodowych 
i społecznych. Tym razem we 
Wrocławiu. Udział w zajęciach 

grupa benefi cjentów wyjechała do 
ośrodka „Diabla Góra” w Tyrawie 
Solnej (koło Sanoka). W trakcie 
kilkudniowego turnusu uczestnicy 
projektu wzięli udział w licznych 
warsztatach. Zajęcia dotyczyły or-
ganizacji czasu i planowania zadań. 
Nie zabrakło też, niezwykle istot-
nych dla osób usamodzielniających 
się, zajęć z zakresu zarządzania fi -
nansami (planowania wydatków, 
gromadzenia oszczędności). Naj-
istotniejszą częścią warsztatów by-
ły zajęcia dotyczące rynku pracy. 
Beneficjenci nauczyli się pisać 

uczestników. I to w jaki sposób! 
W pierwszych dniach listopada 
benefi cjenci wzięli udział w tur-
nieju gier planszowych. Uśmie-
chów i radości było co niemiara. 
Ogromną popularnością cieszyło 
się multimedialne studio Hollywo-
od – dzięki temu każdy mógł stać 
się na kilka minut gwiazdą, a wy-
stęp był uwieczniany na płycie CD.

Zabawa i prace społeczne to 
tylko odskocznia od obowiązków 
uczestników. W międzyczasie be-
nefi cjenci biorą udział w kursach 
zawodowych. Te są dopasowane do 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Piątek, 12 Grudnia 2014

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

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

 ► Firma Probet zatrudni 
osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 
na stanowiska: sprzątaczka 
i pracownik gospodarczy
z okolic Pruszkowa i Grodziska. 
Zapewniamy dowóz na obiekty 
nr tel. 22 730 09 28 

 ► FRYZJERKĘ/RA 607 052 845 

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU 
– OPERATOR - AUTOMATY 
PAKUJĄCE - SOKOŁÓW 
K/JANEK – 501 204 866 
- PAKOWALNIA@COFFEE-
SERVICE.EU

 ► Nadarzyn, salon fryzjerski 
Monika zatrudni fryzjerkę, 
664 551 498 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239 

Sklep Bonna w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę 
tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnimy frezera CNC 
Milanówek. Tel. 22 755-84-35, 
22-755-83-76. Kontakt 9-15. 
Kom.605 859 696 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan 
miejscowy)  w Grodzisku 
Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

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

Mieszkanie w Pruszkowie na 
osiedlu PRZY PAŁACU, 56 m2, 
2 pokoje (salon połączony 
z kuchnią, sypialnia), 
łazienka z wc, przedpokój. 
Wykończone w wysokim 
standardzie, 4 piętro w bloku 
4 piętrowym z 2010r., balkon/
taras (ok. 14m2) z widokiem 
na patio. Mieszkanie 
widne, przestronne. Cena 
365 000 zł (z możliwością 
kupienia miejsca w garażu 
podziemnym cena 25 000 zł)  
tel. 512 246 408 
lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny 
już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 733 26 26 26 

Mieszkania w Milanówku 
80-117 m2, tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie Pruszków
Zgoda 7, II piętro 60m2, 
Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy 
w samym centrum 
Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). 
Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z 
wc oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. Do 
mieszkania przydzielona jest 
piwnica. 503 647 032  

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

 ► Działka budowlana piękna 
Nowa Wieś, 1007m2, idealna 
lokalizacja, tanio 733 262 626 

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

 ► Sprzedam kawalerkę 
30 mkw w centrum 
Pruszkowa. Parter, blok 
z cegły, ul. Hubala. 
Po kapitalnym remoncie, 
nowe okna i drzwi, elektryka, 
wyposażenie łazienki. 
Czynsz 240 zł. 
Kontakt: 600 244 602, 662 
006 180. Wolne od zaraz.
Cena 185 000 zł. 

 ► Sprzedam mieszkanie, 
40 mkw, 2 pokoje, II piętro. 
Pruszków Żbików ul. 3go Maja. 
Blok z cegły.  Cena 153 000 zł. 
Bez pośredników. 
Tel. 600 200 702 

 ► Sprzedam mieszkanie, 
Pruszków, Prusa 84, 70m, 4pok 
2p, Winda, spódz.–własnosc. 
Super Okazja 239  000.- 600 
200 702 

 ► 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 

Villa Kazimierówka
Podkowa Leśna 
– Owczarnia 
ul. Leonarda da 
Vincizamieszkaj 
w malowniczym 
miejscu w jednym z 4 domów 
o wysokim standardzie 
w kameralnym osiedlu 
zaprojektowanym
i zrealizowanym przez 
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
sprzedaż domów: 
tel. 604 980 972(3)
 www.jmsa.pl

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pruszków, centrum 
Komorowa, lokal usługowo-
-handlowy, do wynajęcia, 
501 012 555 

 ► Warsztat/magazyn 
80m2+plac, 800zł, Nadarzyn - 
506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 
1000m2, Nadarzyn, 696 023 878 

Nauka

 ► Matematyka, korepetycje, 
602 620 332 

Automoto – kupię

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

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

Brukarstwo solidnie, 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; 
ochrona roślin 512 380 109, 
22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, 
pielęgnacja, 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Film, grafi ka, animacja, 885 681 
905, http://piktodrom.pl 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 
511 259 852 

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

POŻYCZKI NIEBANKOWE 
do 2 000 zł. Minimum 
formalności, natychmiastowa 
wypłata, również emeryci 
i renciści. DZWOŃ 784 36 36 36 

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. Kontakt: 
509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 
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tel. 731 00 08 08
Pruszków
ul. Emancypantek 4
www.majestic-derm.pl

• mikrodermabrazja korundowa 69 zł
• przedłużanie rzęs 130 zł
• paznokcie żel 100 zł
• paznokcie hybryda 50 zł
• paznokcie vinylux 40 zł

Atrakcyjne vouchery!
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Atrakcyjne vouchery!

PROMOCJA
ŚWIĄTECZNA

SPRZEDAŻ  ŻUŻLA  
DO UTWARDZANIA DRÓG

Elektrociepłownia Pruszków, ul. Waryńskiego 1
oferuje ciągłą sprzedaż żużla

dla  potrzeb odbiorców indywidualnych.
Dodatkowe informacje  

uzyskać można pod nr. telefonu 22 587 52 07

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
Jolanta Generalczyk

05-805 Otrębusy ul. Wiejska 13
zatrudni osoby do ręcznego i sprzętowego 

odśnieżania terenów – 10 stanowisk.
Wymagana dyspozycyjność całodobowa.

Kontakt: 501 108 626, 509 505 441

Studnie, 601 231 836 

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 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 
508 357 334 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie na 
mieszkanie, 696 023 878 
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SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JA
ZD

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej
Zgodnie z 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 z późn. 
zm.) zawiadamiam, że dnia 05.12.2014 r. została wydana decyzja  
nr 10/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy ulicy Zdziarskiej w Pruszkowie (odcinek  
od ul. Tuwima do granicy miasta) w zakresie: budowy ul. Zdziarskiej 
od skrzyżowania z ul. Tuwima i Kwitnącą do granicy miasta, budowy  
ul. Tuwima od istniejącego zakończenia nawierzchni utwardzonej  
do skrzyżowania z ulicą Zdziarska i Kwitnącą, budowy nawierzchni 
jezdni, nawierzchni chodników, nawierzchni ścieżki rowerowej, 
nawierzchni zjazdów, dojść do furtek, ścieków przykrawężnikowych, 
skrzyżowań w miejscach istniejących i planowanych skrzyżowań zgodnie  
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, kanalizacji 
deszczowej, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia  
wraz z oświetleniem ulicznym i przyłączami, budowy kanału technologicznego, 
rozbiórki kolidujących ogrodzeń, usunięcia drzewa na działkach  
nr ew.: 30/1, 30/2, 30/4, 31/12, 32/4, 32/5, 37/4, 37/7, 38 (38/1,  
38/2), 64/17, 64/18, 64/22, 78/1, 78/3, 79/1, 79/3, 103/2, 114/1, 132/1 
(132/16, 132/17), 132/2 (132/18, 132/19), 135, 177/3, 197/2, 202,  
203/1, 203/3, 221/11, 298, 339, 348 (348/1, 348/2) – obręb 7.

[Oznaczenia: w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8-18, wtorek ÷ piątek 8-16, 
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32. 

Patronat medialny: Partnerzy:

5lat

ŚWIĘTA ZA PASEM
20 grudnia 
10:00-18:00 

Jarmark produktów regionalnych  
i rzemiosła artystycznego

16:00  
Rodzinne kolędowanie z „Mazowszem”
Matecznik Mazowsze w Otrębusach

Wstęp wolny

www.mazowsze.waw.pl

ODKRYJ KLASYCZNE PIĘKNO BIŻUTERII

Zapraszamy do Salonu Style. Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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