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Mickiewicz wraca do Piastowa
ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Zawirowań wokół Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza ciąg 
dalszy. Od 1 września 
2015 roku placówka
będzie prowadzona 
przez... władze Piastowa.

N iespełna dwa lata temu 
miasto Piastów musia-
ło „zwrócić” liceum Mic- WiĘceJ  2 
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skiewicza pruszkowskiemu sta-

rostwu. Wcześniej Piastów przez 
dziesięć lat na mocy porozumie-
nia prowadził szkołę. Liceum 
cieszyło się dobrą opinią wśród 
uczniów. Mimo tego powiat po-
rozumienie wypowiedział i sam 
zajął się prowadzeniem placów-
ki. Niestety, zawirowania wokół 
Mickiewicza nie pozostały bez 
konsekwencji. Młodzież nie wie-
dząc jaki los czeka szkołę, często 
nie brała jej pod uwagę przy wy-
borze dalszej ścieżki kształcenia. 
Pruszkowskie starostwo przygoto-

Od 1 września liceum przy ul. 11 Listopada  nie będzie już prowadzone przez powiat Od 1 września liceum przy ul. 11 Listopada  nie będzie już prowadzone przez powiat 
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Promocja „Multiczwórka” jest dostępna dla umów kredytu gotówkowego zawartych na okres do 12 miesięcy na podstawie wniosku złożonego w okresie 1.12.2014 – 28.02.2015 r. w Oddziałach i Placówkach Partnerskich 
oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Promocja nie dotyczy wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku mają lub w okresie do 180 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku mieli w Banku kredyt 
lub pożyczkę gotówkową. Wyliczenia reprezentatywne dla promocji na dzień 20.11.2014 r.: stała stopa oprocentowania kredytu 4%, całkowita kwota kredytu netto 2500 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
12,03%, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 2657,28 zł, wysokość miesięcznej raty 221,44 zł. Całkowity koszt kredytu 157,28 zł, w tym odsetki 57,28 zł oraz kredytowana prowizja 100 zł. 
Regulamin Promocji oraz Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku oraz na bph.pl. Bank uzależnia przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia,  
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym  
z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA z siedzibą przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
Kredyt gotówkowy Multiczwórka zajął pierwsze miejsce w rankingu TotalMoney.pl „Kredyt gotówkowy na święta - 1 000 zł  (klient zewnętrzny)” oraz „Kredyt gotówkowy na święta - 2 000 zł (klient zewnętrzny)”, 
listopad 2014 r.

KREDYT GOTÓWKOWY
MULTICZWÓRKA
Doskonały z każdej strony
oprocentowanie tylko 4% 
prowizja tylko 4% 
kwota do 4000 zł
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Pruszków, ul. Niecała 4 lok. 4 
tel. 22 730 48 09, 604 065 513

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zielone światło 
dla DPS-u  3

Wypatrywanie 
autobusu ZS1  4

WOM zadaniem 
priorytetowym  5

Paszkowianka?
To ważna trasa  6

Stacja Kontroli Pojazdów
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wuje się do stworzenia nowego 
planu dla sieci szkół ponadgimna-
zjalnych w powiecie. W pierwszej 
kolejności postanowiło przywró-
cić stan sprzed dwóch lat i zgod-
nie z wolą mieszkańców przekazać 
liceum Mickiewicza w ręce Pia-
stowa. Póki co, mowa jest jedynie 
o przekazaniu obowiązku prowa-
dzenia placówki. W planach są też 
rozmowy dotyczące uregulowania 
stanu własności gruntu, na którym 
znajduje się szkoła.

 Liceum im. Mickiewicza w Piastowie
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PODKOWA LEŚNA
– Na stacji WKD Podkowa Leśna 
Główna doszło do wypadku. Zde-
rzenie pociągu z samochodem 
– informował nas 31 stycznia czy-
telnik Henryk (inny z czytelników 
nadesłał zdjęcie). – Nie ma osób 
poszkodowanych, więc jest to koli-
zja, a nie wypadek – powiedziała st. 

asp. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Co by-
ło przyczyną zdarzenia? – Kierowca 
volkswagena wjechał zbyt dale-
ko na torowisko. Pociąg uderzył 
w auto. Kierowca i maszynista byli 
trzeźwi – twierdziła Zych. Z powodu 

Pociąg WKD uderzył w auto,
które wjechało na torowisko 

kolizji na torach WKD zmieniono  
organizację ruchu. Pociągi po-
między stacjami Podkowa Leśna 
Głowna – Komorów kursowały po 
jednym torze. Opóźnienia sięga-
ły kilkunastu minut. Feralny skład 
był uszkodzony i nie mógł kontynu-
ować jazdy. Został wycofany. (AS)
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Kwestia przekazania obowiązku 
prowadzenia Mickiewicza mia-
stu Piastów stała się przedmio-
tem burzliwej dyskusji podczas 
niedawnych, styczniowych ob-
rad pruszkowskich radnych po-
wiatowych. 

I trudno się dziwić, bo decy-
zję o wypowiedzeniu umowy 
podjęła dwa lata temu ówczesna 
starosta Elżbieta Smolińska, 
dziś radna. Pomysłowi sprze-
ciwiał się natomiast Zdzisław 
Sipiera, wtedy radny opozycji, 
a obecnie starosta pruszkowski. 

W czasie styczniowych obrad 
radnych wicestarosta Krzysztof 
Rymuza zreferował pokrótce 
uchwałę o przekazaniu szkoły. 
– Chcemy wrócić do dobrych 
czasów współpracy z gminą Pia-
stów. Przekazujemy w tej chwi-
li zadania zgodnie z życzeniem 
zarządu i uchwałą rady miasta 
Piastowa. W dalszym etapie bę-
dziemy rozmawiali na temat 
współpracy w zakresie nieru-
chomości i budynku. To niejako 
początek drogi do uregulowa-
nia tematu tego liceum. 

Jak wiadomo, w Piastowie 
oprócz Mickiewicza działa 
jeszcze jedna szkoła ponad-
gimnazjalna, Zespół Szkół im. 
Nansena. Radna Elżbieta Smo-
lińska chciała się dowiedzieć, 
jakie plany ma nowy zarząd wo-
bec tej placówki  – W Piasto-
wie tylko 19 procent uczniów, 
którzy kończą gimnazja kon-
tynuuje naukę w tamtejszych 
szkołach ponadgimnazjalnych. 
W związku z tym, jeżeli oddaje-
my jedną szkołę do prowadze-
nia miastu to jaka jest koncepcja 
na tę druga szkołę? – pytała.

Głos zabrał radny Zdzisław 
Brzeziński, który w momencie 
podpisywania porozumienia  
(w sprawie prowadzenia liceum 
Mickiewicza) był burmistrzem 

Dokończenie ze str. 1

O komentarz poprosiliś- 
my Grzegorza Szuplewskie-
go, burmistrza Piastowa: – Ta 
sytuacja pokazuje jak można 
budować dobre relacje mię-
dzy samorządami. Przez lata 
zabiegaliśmy, aby ta szkoła była 
w naszych rękach. Dzięki temu 
w Piastowie mamy integralny 
system oświaty, od opieki wcze-
snoszkolnej po szkołę ponad-
gimnazjalną. Całość jest pełna  
i spójna – powiedział.

Piastów będzie się też ubie-
gał o przejęcie gruntu i bu-
dynku szkoły. Jak podkreśla 
Szuplewski, pozwoli to na re-
alizację istniejącego od lat po-
mysłu stworzenia tzw. centrum 
edukacyjnego, czyli komplek-
su gimnazjum i liceum. – Jeśli 
będziemy mieli prawo własno-
ści to będziemy mogli ruszyć 
z procesem inwestycyjnym. Nie 
wykluczamy jednak innych roz-
wiązań. Chcemy przedstawić 
starostwu również swoją kon-
cepcję – mówi burmistrz. 

Piastowa. – Nie byłoby proble-
mu z przejmowaniem liceum 
Mickiewicza, gdyby 12 lat te-
mu nie pojawiła się propo-
zycja uchwały rady powiatu 
o sieci szkół ponadgimnazjal-
nych, która przewidywała brak 
w tej sieci Mickiewicza. To 
było jednoznaczne z likwi-
dacją tego liceum. Po kolej-
nych czterech latach kolejna 
próba nastąpiła w przypadku  
Nansena – zaznaczył.

Wicestarosta Rymuza pod-
kreślił, że koncepcja funcjono-
wania Nansena będzie jednym 
z elementów przygotowywane-
go planu sieci szkół ponadgim-
nazjalnych całego powiatu. Ma 
on być gotowy w marcu. 

Ostatecznie radni powiato-
wi przyjęli uchwałę o przekaza-
niu liceum im. Mickiewicza. Od  
1 września 2015 r. organem pro-
wadzącym szkołę będzie mia-
sto Piastów. Podobną uchwałę 
kilka dni wcześniej przyjęli  
radni w Piastowie.

Od 1 września liceum nie będzie już prowadzone przez powiat 

Ferie były 
bezpieczne
REGION
Policja z Pruszkowa 
i Grodziska ocenia 
minione ferie zimowe 
jako bezpieczne. 
Przez dwa tygodnie 
nie odnotowano 
poważnych wypadków 
z udziałem dzieci  
i młodzieży.

– Precyzyjne statystyki jesz-
cze ustalamy, ale było bez-
piecznie. Także w miniony 
weekend, czyli podczas po-
wrotów z dalszych podróży, 
nie wydarzyło się nic groź-
nego. Odnotowaliśmy czte-
ry kolizje, w tym jedną z sarną 
– informowała st. asp. Kata-
rzyna Zych z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku. 
Jak dodawała, w ich wyniku 
nikt nie został poszkodowany, 
nie zatrzymano też nietrzeź-
wych kierowców.

Podobnie szkolną prze-
rwę zimową podsumowują 
policjanci z Pruszkowa. – Na 
naszym terenie nie było niebez-
piecznych zdarzeń drogowych, 
ferie minęły spokojnie – ocenia 
kom. Dorota Nowak z prusz-
kowskiej komendy.

Ferie to tradycyjnie czas 
wytężonej pracy munduro-
wych. Przez dwa tygodnie po-
licjanci sprawdzali m.in. stan 
techniczny autokarów, któ-
rymi dzieci podróżowały na 
zimowiska. Tego typu punk-
tu kontrolne pojawiły się  
w Piastowie i Grodzisku.  (EL)

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
05-800 Pruszków

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Dwaj mężczyźni napadli 
na bank przy ul. Chopina
PRUSZKÓW
W czwartkowy (29 
stycznia) wieczór 
weszli do jednego 
z pruszkowskich banków 
i zrabowali kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 
Potem zniknęli...

Ponieważ nie udało się ich złapać 
natychmiast po napadzie, zebranie 
materiału, który pozwoli ustalić, 
kim są przestępcy, może wyma-
gać żmudnej pracy.

Około godz. 18. do banku (na 
zdjęciu) przy ulicy Chopina 
w Pruszkowie weszli dwaj męż-
czyźni i zażądali wydania pienię-
dzy. Zaraz po zdarzeniu policjanci, 
starając się nie powiedzieć zbyt 
wiele, przyznali, że przestępcy nie 
mieli przy sobie żadnych niebez-
piecznych narzędzi i nie użyli siły. 
W jaki w takim razie sposób ban-
dyci przekonali personel banku, by 
zastosował się do ich poleceń? – 
Zastosowali perswazję słowną. Nie 
mogę zdradzić szczegółów, bo ma-
ją one znaczenie i mogą być ważne 
jako jeden z elementów identyfika-
cji – twierdzi kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy pruszkowskiej 
komendy powiatowej.

Jakie są szanse, że sprawcy na-
padu szybko trafią w ręce policji? 
Kom. Nowak: – W sytuacji, kiedy 
nie zatrzyma się sprawców pod-
czas pościgu, sprawa się kompli-
kuje. Wszczyna się procedury 
niejawne (nie mogę więc mówić 

o podjętych przez nas działa-
niach). W każdym razie wymagają 
one czasu, zarówno ze względu na 
analizę wszelkich materiałów, jak 
i konieczność uzyskania stosow-
nych zezwoleń, jak w przypadku 
podsłuchu. Jest to oczywiście tyl-
ko przykład.
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Przestępcy nie 
mieli przy sobie 
niebezpiecznych 
narzędzi i nie 
użyli siły

Od pruszkowskiej policji otrzy-
maliśmy obietnicę, że jak tylko 
przestępcy trafią w ręce mundu-
rowych, będziemy o tym wiedzieć. 
Gdy oddawaliśmy numer gazety 
do druku poszukiwania sprawców 
napadu na bank trwały.  (TK)
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Mickiewicz wraca do Piastowa
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GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa tunelu pod torami kolejowy-
mi w ciągu grodziskiej ul. Bałtyckiej 
wkracza w zaawansowane stadium. 
Najważniejsze elementy konstruk-
cyjne wykonano. Za inwestycję odpo-
wiadają PKP Polskie Linie Kolejowe. 
Jak przebiegają roboty? – Prace 
przy budowie tunelu w śladzie ulicy 

Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim 
postępują zgodnie z harmonogra-
mem. Zakończyły się już wszystkie 
roboty konstrukcyjne pod torami 
kolejowymi nr 1 i 2 oraz torami da-
lekobieżnymi. Pozwala to na rozpo-
częcie zasadniczych prac w tunelu 
– mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik 

Prace przy budowie tunelu 
przebiegają zgodnie z planem 

PKP PLK. Jak dodaje, inwesty-
cja zgodnie z planem będzie goto-
wa w trzecim kwartale tego roku. 
Po oddaniu do użytku tunel będzie 
służył do przejazdów samocho-
dów osobowych oraz półciężarówek. 
Zmieszczą się pod nim również karet-
ki pogotowia i małe autobusy. (EL)

Wiadomości
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GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW
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Anielin: powstanie teren rekreacyjny
PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
przybędzie terenów 
do wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 
Modernizacji doczeka 
się skwer znajdujący 
się vis a vis MOK-u.

Obszar zielony w kwadracie ogra-
niczonym torami kolejowymi, 
rzeką Utratą, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej oraz Al. Jerozo-
limskimi czasy świetności ma za 
sobą. Mimo to np. zniszczone bo-
isko do koszykówki w ciepłe dni 
jest oblegane. Najczęściej jednak 

na tym terenie można spotkać 
przechodniów i spacerowiczów.

Pruszkowska młodzież od 
lat uważa, że teren Anielina Za-
chodniego, bo tak roboczo nazy-
wany jest ten obszar, mógłby być 
świetnym miejscem do uprawia-
nia sportu na powietrzu. Niestety 

władze Pruszkowa miały związa-
ne ręce, ponieważ teren miał nie-
uregulowany stan prawny. Ale to 
się zmieni. – Zleciliśmy projek-
towanie nowego terenu rekre-
acyjnego w Pruszkowie. To jest 
miejsce, gdzie są te stare znisz-
czone boiska. To już jest nasze. 
Stan prawny został uregulowa-
ny – mówi Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.

Czego możemy się spodzie-
wać na terenie rekreacyjnym? 
Urządzeń sportowych: siłow-
ni, bieżni. Królikowski: – Być 
może znajdzie się tam miej-
sce i na boisko. Podpisaliśmy 
umowę z projektantem. Re-
alizację tej inwestycji chcieli-
byśmy rozpocząć jesienią tego 
roku – dodaje.  (AS)

Doradzą w przyznawaniu mieszkań socjalnych
MILANÓWEK
Zgodnie z zapowiedziami 
w Milanówku powstanie 
Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa. 
Jej zadaniem 
będzie opiniowanie 
wniosków o przyznanie 
lokalu socjalnego.

Do tej pory przyznawanie miesz-
kań leżało wyłącznie w kom-
petencji burmistrza, który nie 

musiał konsultować swoich de-
cyzji. Z inicjatywy nowej wło-
darz Wiesławy Kwiatkowskiej 
ten proces zostanie teraz uspo-
łeczniony. To oznacza, że głos 
zyskają organizacje pozarzą-
dowe zainteresowane sprawa-
mi lokatorskimi.

Chęć udziału w komisji wyra-
ziły Unia Lokatorów oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W jej 
skład wejdzie także dwóch przed-
stawicieli burmistrza oraz trzech 

radnych. Regularne prace mają 
ruszyć w marcu. – Są już goto-
we projekty uchwały i regulami-
nu w tej sprawie. Radni zajmą się 

nimi na najbliższej sesji – zapew-
nia Wiesława Kwiatkowska. Za-
sady przyznawania mieszkań 
zostaną uchwalone przez ra-
dę, ale opiniowanie poszczegól-
nych wniosków należało będzie 
już do Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej. Co jeszcze znajdzie się 
wśród jej zadań? Burmistrz Kwiat-
kowska:  – Komisja zapozna się ze 
stanem zasobów mieszkaniowych 
miasta, ich ilością i jakością, będzie 
mogła wnosić swoje uwagi.  (EL)

Za śmieci raz na kwartał
NADARZYN
Mieszkańcy gminy, 
zgodnie z decyzją 
urzędu, nie będą musieli 
co miesiąc płacić za 
wywóz odpadów. 
Wystarczy, że zrobią to 
raz na kwartał.

Nowe terminy już obowiązują. 
Nie ma jednak „przymusu” trzy-
mania się nowych ustaleń i moż-
na również dokonywać wpłat, jak 
do tej pory (co miesiąc).

Pierwszy termin wyznaczo-
no do 31 marca. Kolejne: do 30 
czerwca, 30 września, a za ostat-
ni kwartał do 31 grudnia.

Co ważne, stawki pozostały 
takie same. To znaczy, że za od-
pady segregowane należy płacić 
7 zł w skali miesiąca, natomiast 
za odpady mieszane – 12 zł.

W całej gminie Nadarzyn 
objętych odbiorem odpadów 
jest ok. 13 tys. mieszkańców, 
z czego 8,5 tys. zadeklarowa-
ło zbiórkę selektywną, a 4,5 tys. 
– mieszaną.

W listopadzie minionego ro-
ku kwota wpływów za odbiór 
odpadów komunalnych wyno-
siła ponad 1,2 mln zł, natomiast 
osoby które nie płaciły, wygene-
rowały zaległości w wysokości 
przeszło 69 tys. zł.  (TK)

Lodowisko za głośne? 
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
lodowisko, cieszące 
się wśród młodzieży 
dużym powodzeniem, 
co poniektórym 
mieszkańcom spędza 
sen z powiek. Powód? 
Nadmierny hałas, a jego 
źródłem są agregaty 
chłodzące taflę lodu.

Tegoroczna zima płata fi-
gla organizatorom lodowi-
ska przy ul. Gomulińskiego. 
Temperatury wahające się 
wokół zera i pojawiające się 
słońce powodują, że lód top-
nieje. Aby „rozpuszczaniu” 
tafli zapobiec, należało uru-
chomić agregaty chłodzące. 
Jednak nie wszystkim działa-
nie takich urzadzeń przypadło 
do gustu. – Agregaty pracują 
całą dobę, a mieszkańcy oko-
licznych ulic dostają tym hała-
sem „po uszach” – skarży się 
jeden z naszych czytelników. 
– Lodowisko to duża atrakcja, 
ale nie powinno być uciążli-
wym sąsiedztwem. Organiza-
torzy mieli zadbać o to, aby 

wyciszyć i obudować agregaty, 
a te huczą cały czas –  dodaje. 
Zdaniem czytelnika poziom 
hałasu przekracza dopusz-
czalne 55 decybeli – dodaje.

– Agregaty zostały obsta-
wione styropianem. Nieste-
ty nie możemy ich obudować, 
bo nie będą miały odpowied-
niego chłodzenia, a to może 
doprowadzić do awarii – mó-
wi Tomasz Krawczyński, dy-
rektor Międzyszkolneg o 
Ośrodka Sportowego, opie-
kuna lodowiska. I wyjaśnia: 
– W tym roku nic już nie mo-
żemy zrobić, bo nie możemy 
przerywać pracy agregatów. 
Natomiast w przyszłym ro-
ku postaramy się, aby wszyst-
ko było dobrze wyciszone. 
Chciałbym, żeby lodowisko 
nie tylko sprawiało radość ko-
rzystającej z niego młodzie-
ży, ale też nie było kłopotem 
dla mieszkańców. 

Planowo pruszkowskie lodo-
wisko będzie otwarte do koń-
ca lutego, ale, jak wiadomo, je-
go ciagłe funkcjonowanie jest 
w dużej mierze uzależnione 
od pogody.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
Konkurs na prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
rozstrzygnięto. 
Zwyciężyła oferta 
złożona przez księdza 
Stanisława Jurczuka.

Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej 

na czele z księdzem Stanisławem 
Jurczukiem przez dwa lata ubie-
gało się o możliwość uruchomie-
nia Domu Pomocy Społecznej 
w Brwinowie. Na jego otwarcie 
nie chciał się zgodzić były już za-
rząd powiatu pruszkowskiego 
ze starostą Elżbietą Smolińską. 
Próby nawiązania rozmów koń-
czyły się fi askiem. Nie pomogły 
pikiety, artykuły w prasie, audy-
cje telewizyjne. Pozwolenia na 
działanie brwinowskiego DPS-
-u nie było. Do czasu.

Nowy starosta i zarząd nie wi-
dzieli już przeciwwskazań, by 
ogłosić konkurs na prowadzenie 
DPS-u. Postępowanie stało się 

Na liście oczekujących znajdują 
się nie tylko osoby dorosłe, ale też 
młodzież i dzieci. Również w po-
wiecie grodziskim lista oczekują-
cych na przyjęcie do DPS-u jest 
długa. Elżbieta Smolińska dopyty-
wała jednak, czy powiat podpisał 
lub podpisze odpowiednie porozu-
mienia w sprawie pensjonariuszy 
spoza naszego regionu.

Okazuje się, że te porozumie-
nia nie są starostwu potrzebne. 
– Nie jest konieczne zawieranie 
porozumienia na szczeblu za-
rządu. Jeżeli DPS ma podpisa-
ną umowę na funkcjonowanie ze 
starostwem powiatu na terenie 

tematem dyskusji na stycznio-
wej sesji rady powiatu.  – Zarząd 
przystąpił do konkursu na prowa-
dzenie DPS-u. Czy to znaczy, że 
nie ma wolnych miejsc w naszych 
placówkach tego typu? – pytała 
była już starosta, a obecnie rad-
na Elżbieta Smolińska. 

Odpowiedziała jej Ewa Boro-
dzicz, członek zarządu powia-
tu pruszkowskiego. – Mamy 
w Czubinie jeszcze 10 wolnych 
miejsc. Były one zaadaptowa-
ne z pokoi gościnnych jednakże 
według naszych informacji nie 
wyczerpuje to potrzeb jakie się 
pojawiają – podkreśliła. 

którego się znajduje, to środki 
z gmin przekazywane są z auto-
matu – wyjaśniła Ewa Borodzicz. 
– Naszym celem jest zaspokoje-
nie potrzeb naszych mieszkań-
ców, a skoro takie potrzeby w tej 
chwili istnieją nie ma żadnych 
przeszkód, by niektórzy miesz-
kańcy zameldowali się w Brwi-
nowie. Tu nie chodzi o szczegóły, 
chodzi o pewną zasadę: czy jeste-
śmy dla ludzi czy nie – dodała. 

Konkurs na prowadzenie DPS-u 
rozstrzygnięto na początku lute-
go. – Na ogłoszony przez nas kon-
kurs wpłynęła tylko jedna oferta. 
Złożyło ją stowarzyszenie ks. Jur-
czuka. Na 13 możliwych punk-
tów ich wniosek zdobył ich 11 
– mówi Ewa Borodzicz. Tym sa-
mym KSNAW zostało zwycięz-
cą i otrzymało zielone światło 
na prowadzenie ośrodka. Boro-
dzicz: – Umowę będziemy mogli 
podpisać już 10 lutego. Wtedy też 
będzie mógł się rozpocząć się na-
bór pensjonariuszy do ośrodka. 

Właśnie na 10 lutego stowa-
rzyszenie zaplanowało uroczyste 
otwarcie DPS-u przy ul. Wiosen-
nej w Brwinowie. Po dwóch latach 
budynek, który jest w stanie po-
mieścić 50 osób, w końcu wypełni 
się pensjonariuszami. 

Zielone światło dla DPS-u
Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wygrało stowarzyszenie ks. Jurczuka
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Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wygrało stowarzyszenie ks. Jurczuka

 10 lutego zaplanowano uroczyste otwarcie DPS-u 
przy ul. Wiosennej

Chęć udziału 
w komisji wyraziły
Unia Lokatorów 
oraz OPS
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska mogą zapisy-
wać się na badanie przesiewowe, po-
zwalające rozpoznać (lub wykluczyć) 
nowotwór złośliwy. Badania obej-
mują trzy pakiety, ale można skorzy-
stać tylko z jednego. W przypadku 
pań jest to wykluczenie nowotwo-
ru narządu rodnego/szyjki macicy/ 

jajnika oraz nowotworu piersi. Pa-
nowie mogą zbadać się, by wyklu-
czyć nowotwór jąder oraz gruczołu 
krokowego. Trzeci pakiet badań 
(dla pań i dla panów) pozwala wy-
kluczyć nowotwór żołądka, jelita 
grubego i trzustki. Badanie polega-
jące na pobraniu krwi, wykonywane 

Kolejna tura bezpłatnych 
badań przesiewowych

jest w Zakładzie Diagnostyki La-
boratoryjnej w Szpitalu Zachod-
nim w Grodzisku, w dni powszednie 
w godz.8-15. Zapisy: Infocentrum 
przy ul. Kościuszki 41 w Grodzisku, 
gdzie wydawane są skierowania. 
Dodatkowe informacje: tel (22) 755 
20 16 lub (22) 755 55 34 w. 155. (TK)
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Z Westfala znikną dziury
GRODZISK MAZOWIECKI
Ul. Westfala, przy 
której stoją Szkoła 
Podstawowa nr 2 
i Gimnazjum nr 2, 
jest wąska, ciasna, 
a pokryta nią asfaltowa 
nawierzchnia 
pełna dziur. 
Zostanie więc 
przebudowana. 

W planach jest położenie no-
wej nawierzchni na jezdni, bu-
dowa placu do zawracania 
oraz wymiana krawężników. 
Dla pieszych ułożone zostaną 
nowe chodniki, dla rowerzy-
stów powstanie parking liczą-
cy 36 miejsc, a dla kierowców 
aut zostaną zbudowane za-
toki do parkowania prosto-
padłego. Wszystko będzie 
wyłożone betonową kostką 
brukową. Naprzeciwko wej-
ścia do szkoły i przy wylocie 

na ul. Orzeszkowej powstaną 
przejścia dla pieszych. Chod-
niki na ich szerokości będą po-
kryte kostką z wypustkami, co 
z pewnością wpłynie na bez-
pieczeństwo osób niewido-
mych i słabowidzących. Co 
więcej, sam chodnik zostanie 
odgrodzony od jezdni barier-
kami. Przebudowana będzie 
sieć wodociągowa i powstanie 
kanalizacja deszczowa.

Ogłoszony przez grodzi-
ski urząd gminy przetarg na 
wykonawcę prac zakłada ich 
zakończenie 31 październi-
ka br. – Jest to jednak termin 
ostateczny, bo całość ma być 
wykonana w okresie wakacji. 
Chodzi o umożliwienie swo-
bodnego dojścia i dojazdu do 
szkoły stojącej przy Westfala 
– mówi Urszula Chrzanowska, 
która w grodziskim magistra-
cie odpowiada za realiza-
cję projektów.  (KS)

Radna straci mandat?
PRUSZKÓW
Sąd Okręgowy 
w Warszawie uznał 
protest wyborczy 
jednej z pruszkowskich 
kandydatek do 
rady miasta. 
W rezultacie mandat 
może stracić 
Krystyna Szydłak.

Informację potwierdza biuro 
rady miejskiej w Pruszkowie. 
– Sąd wydał takie postano-
wienie, ale rada musi czekać 
na decyzję komisarza wybor-
czego i zarządzenie wojewody 
w tej sprawie – informuje Ha-
lina Skobluk, naczelnik biura 
pruszkowskiej rady. 

Protest wniosła Anna Mar-
kowska (Prawo i Sprawiedli-
wość), która była konkurentką 
Szydłak (Samorządowe Poro-
zumienie Pruszkowa) w okręgu 
nr 7. Z protokołu, który powstał 
po listopadowych wyborach 
samorządowych wynikało, że 
obie kandydatki uzyskały taką 
samą liczbę głosów (po 195). 
O tym, której z nich przypadło 
miejsce w radzie miasta zde-
cydowało losowanie. Padło na 
Krystynę Szydłak.

Sąd zakwestionował jednak 
poprawność protokołu z obwo-
dowej komisji wyborczej. Naka-
zał powtórzenie postępowania 

wyborczego z uwzględnie-
niem, że Anna Markowska 
uzyskała o jeden głos więcej 
od Krystyny Szydłak. Wyrok
jest prawomocny.

Następny krok należy do 
wojewody mazowieckiego. – 
Wojewoda ogłosi wygaśnię-
cie mandatu radnej i zarządzi 
ponowne wybory, ale bez gło-
sowania – mówi Lech Gajzler 
z Państwowej Komisji Wy-
borczej. Wybory bez głosowa-
nia? O co chodzi? Wyjaśniamy: 
zgodnie z postanowieniem są-
du, procedura wyborcza zosta-
nie przeprowadzona ponownie 
od momentu spisywania proto-
kołu. Obwodowa komisja wy-
borcza w okręgu nr 7 jeszcze 
raz sporządzi ten dokument 
z uwzględnieniem uznanej 
przez sąd liczby głosów. 

Na razie nie wiadomo kiedy 
to nastąpi. Jak udało nam się 
ustalić w Delegaturze Krajowe-
go Biura Wyborczego w War-
szawie, komisarz wyborczy 
Dorota Tyrała złożyła zaża-
lenie na decyzję sądu, wska-
zując na błędy proceduralne 
w postępowaniu. – W naszej 
opinii sąd nie może wygaszać 
mandatu. Powinien nakazać 
ponowne liczenie głosów, a nie 
podawać liczby jakie mają zna-
leźć się w protokole – usłysze-
liśmy w delegaturze.  (EL)

Skromny, ale obiecujący budżet miasta
PIASTÓW
Rada Miejska w Piastowie 
uchwaliła budżet 
na bieżący rok. 
Na inwestycje 
magistrat przeznaczy 
ponad 6,1 mln zł.

Plan fi nansowy na 2015 rok  choć 
wydaje się skromny, to w po-
równaniu z budżetem na 2014 r. 
prezentuje się obiecująco. Tego-
roczne dochody Piastowa oszaco-
wano na 62 mln zł. To o 2 mln zł 
więcej niż w ubiegłym roku. Ale 
teraz miasto również więcej wyda. 
Na wydatki bieżące i majątkowe 
zarezerwowano bowiem kwo-
tę 65 mln zł. To oznacza blisko 

3 mln zł deficytu w kasie. Dla 
porównania: w 2014 r. wydano
58 mln zł, a nadwyżkę w wysoko-
ści niespełna 2 mln zł przezna-
czono na spłatę kredytów.

W tym roku Piastów na in-
westycje wyda ponad 6,1 mln zł. 
Najwięcej, bo 3,2 mln zł pochło-
ną inwestycje związane z go-
spodarką komunalną i ochroną 
środowiska. Głównym zadaniem 
w tym dziale będzie budowa od-
wodnienia w północnej części 
miasta (2,8 mln zł). 

Na drugim miejscu, pod wzglę-
dem wysokości nakładów fi-
nansowych (blisko 1,6 mln zł), 
znalazły się inwestycje z zak-
resu drogownictwa. Które pias-

towskie ulice przejdą w tym 
roku modernizacje? Nowe na-
wierzchnie zyskają ulice: Socha-
czewska i Radosna na odcinku od 
al. Krakowskiej do ul. Północnej 

wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla ulic: Dąbrowskie-
go, Godebskiego, ks. Popiełuszki, 
Noakowskiego, Łowickiej, So-
kolej, Niecałej, Klonowej, Ogro-
dowej, Wyspiańskiego, Asnyka 
oraz na opracowanie koncepcji 
ścieżek rowerowych.

Piastów prawie 980 tys. zł 
przeznaczy także na inwesty-
cje wodociągowe.

Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa podkreśla, że 
budżet przed uchwaleniem zo-
stał zmodyfi kowany. Pierwot-
nie plan finansowy na 2015 r. 
przygotowywany był przez je-
go poprzednika i ówczesną ra-
dę miejską.  (AS)

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

PRUSZKÓW
W związku z remontem 
na kolei zmienił się 
ostatnio rozkład jazdy 
pociągów SKM i KM. 
Remedium na problemy 
z dojazdem do pracy 
i szkoły w stolicy miał być 
autobus linii ZS1. Miał...

D o tego, że zastępcza linia 
ZS1 jest dobrą alternaty-
wą dla pociągu, nie trzeba 

nikogo przekonywać. Nawet po-
mimo dłuższego o prawie kwa-
drans czasu dojazdu do Dworca 
Zachodniego. Dzieje się tak, po-
nieważ autobus jedzie wygodną 
trasa, a wielu pruszkowian ma 
bliżej do przystanku autobuso-
wego niż do stacji PKP. To wła-
śnie dlatego powstał pomysł 
uruchomienia linii, dzięki któ-
rej mieszkańcy będą mogli do-
jeżdżać do i z Warszawy.

W całej tej sytuacji może dziwić 
fakt, że Zarząd Transportu Miej-
skiego przy okazji każdej zmiany 
rozkładu jazdy ogranicza funk-
cjonowanie ZS1. Wprowadzane 
w ostatnich miesiącach korekty 
spowodowały, że autobus przestał 
pojawiać się na drogach pomiędzy 
godz. 9 a 15 i w weekendy. – Au-
tobusy linii ZS1 kursują w godzi-
nach szczytu komunikacyjnego. 
Przypomnę, że linia ma charakter 

W jaki sposób „ręka jest trzymana 
na pulsie”? 

– Liczba pasażerów korzystają-
cych z danej linii autobusowej jest 
określana na podstawie pomiarów 
prowadzonych przez pracowni-
ków ZTM na wybranych przystan-
kach. Pracownicy pełnią dyżur na 
przystanku w określonych godzi-
nach i sprawdzają ilu pasażerów 
wysiadło na przystanku, ilu wsia-
dło oraz ilu znajdowało się w po-
jeździe. Pomocne bywają także 
nagrania z monitoringu – mówi 
Magdalena Potocka.

Ostatnie zmiany w rozkładzie 
jazdy to efekt badań przeprowa-
dzonych w grudniu 2014 r. Potoc-
ka: – Badanie było prowadzone 
na przystanku PKP Ursus. Śred-
nio z autobusów korzystało 20-30 
osób. Maksymalna liczba pasaże-
rów to 40 osób. Dla porównania 

uzupełniający. W weekendy licz-
ba pasażerów korzystających 
zarówno ze środków komuni-
kacji miejskiej, jak i pociągów 
podmiejskich jest zdecydowa-
nie mniejsza. Biorąc pod uwagę 
oba czynniki, podjęliśmy decyzję 
o nieuruchamianiu linii w week-
endy – mówi Magdalena Potocka 
z biura prasowego ZTM. 

Nie godzą się z tym nasi czytel-
nicy, gorąco komentują. – Zabrali 
SKM w weekendy, a ZS1 nie uru-
chomili – napisała osoba o nicku 

– przed 13 grudnia ub.r. zdarzało 
się, że autobusem linii ZS1 podró-
żowało 100 osób.

Dlaczego monitorowano aku-
rat PKP Ursus? Przecież dogod-
niejszym do przesiadek przystan-
kiem jest Traugutta, znajdujący 
się przy piastowskim rondzie Ry-
szarda Kaczorowskiego. To właś-
nie tutaj zatrzymują się autobu-
sy linii 716, którymi można do-
stać się na warszawską Wolę, oraz 
717, które przez Opacz i Włochy, 
a więc inną trasą niż ZS1 –  jadą 
na Dworzec Zachodni.

W ramach obowiązującego te-
raz rozkładu jazdy autobusy ZS1 
kursują raz na 30-40 min. Czy 
ta częstotliwość ulegnie zmia-
nie korzystnej m.in. dla prusz-
kowian pokaże kolejna korekta 
którą ZTM chce wprowadzić. 
Nastąpi 15 marca. 

Wypatrywanie autobusu ZS1
Wygodna dla pasażerów linia przestała się pojawiać w godzinach 9-15 oraz w weekendy

Zarząd Transportu 
Miejskiego przy 
okazji każdej 
zmiany rozkładu 
jazdy ogranicza 
funkcjonowanie ZS1
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„Podróżny”. – W komunikacji naj-
ważniejsze są opłaty za bilety, a czy 
ona jeździ, to już nikogo zbytnio 
nie interesuje. No, chyba że pasa-
żerów – dodał „Zeus”. – Widzę, że 
ZS1 jeździ coraz rzadziej. Jeszcze 
niedawno co 20 min, ostatni co pół 
godz., teraz co 40 min – tak wy-
powiadał się „gość”.

ZTM wielokrotnie podkre-
ślał, że liczba pasażerów ZS1 
jest na bieżąco monitorowana. 

Na inwestycje 
miasto przeznaczy 
ponad 6,1 mln zł

(600 tys. zł) oraz Sowińskiego 
– od ul. Józefa Sułkowskiego do 
al. Józefa Piłsudskiego (520 tys. 
zł). Pozostała kwota pójdzie na 

Wygodna dla pasażerów linia przestała się pojawiać w godzinach 9-15 oraz w weekendy

 Linia ZS1 jest dobrą alternatywą dla pociągu
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Reklama

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W pruszkowskim 
starostwie powiatowym 
nastał czas zmian. 
I nie chodzi tylko 
o podejście do spraw 
mieszkańców, ale też 
o roszady personalne.

S tarosta pruszkowski Zdzi-
sław Sipiera ma pomysł 
na usprawnienie działa-

nia urzędu. Rozpoczął od zmian 
na najwyższych szczeblach. 
W ostatnim czasie funkcję p.o. dy-
rektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przestała peł-
nić Mariola Stecko. Dziś PCPR-
-em kieruje Hanna Szymańska. 
Nowe osoby dowodzą również 
niektórymi wydziałami w staro-
stwie, m.in. edukacji oraz orga-
nizacyjnym. Zmiana szykuje się 
na stanowisku sekretarza powiatu 
oraz w wydziale architektury. 

Starosta podkreśla, że te ro-
szady mają być jednym z elemen-
tów projektu, jakim jest tworzenie 

Jednak nie tylko samo uspraw-
nienie procedur jest w tym wy-
padku ważne. Zmienić ma się  
też mentalność urzędników, ich 
podejście do mieszkańców. Zdzi-
sław Sipiera: – Praca z ludźmi 
jest trudna i trzeba mieć do te-
go predyspozycje. Pracownicy 
WOM-u będą więc wysyłani na 
szkolenia, bo konieczne jest ich 
odpowiednie przygotowanie.

Podobne roszady kadrowe 
są prowadzone w milanowskim 
magistracie. Burmistrz Wiesła-
wa Kwiatkowska zdecydowała się 
nawet na przeprowadzenia audy-
tu w urzędzie. Pruszkowski sta-
rosta również nie wyklucza takiej 
możliwości, choć... – Pełny au-
dyt będzie możliwy dopiero po 
stworzeniu WOM - u, a nie przed. 
Wtedy, kiedy starostwo będzie 
funkcjonować już w zmienionej 
strukturze – zaznacza starosta.

Tymczasem okoliczni wło-
darze, przedsiębiorcy i sami 
mieszkańcy już dziś mówią, 
że załatwianie spraw w staro-
stwie pochłania mniej czasu. 
– Słyszę opinie, że jest lepiej. 
Kwestia jest taka, że dla mnie 

to jeszcze za mało. Liczą się kon-
krety, takie jak usprawnienie 
kontaktu na linii mieszkaniec 
– urząd, zmniejszenie mitręgi 
urzędniczej, likwidacja tysią-
ca pism i ułatwienie działania. 
Tak ma to działać – podkreśla
 Zdzisław Sipiera. 

Wydziału Obsługi Mieszkańców. 
– Jako osoba, która kieruje sta-
rostwem zająłem się tym co jest 
trzonem całości, czyli kadrą kie-
rowniczą. Osobami, które wspól-
nie ze mną zarządzają urzędem. 
Część spraw kadrowych wyja-
śni się przy tworzeniu WOM-u 
– zaznacza Zdzisław Sipiera. 

Nowy wydział ma zacząć dzia-
łać pod koniec roku. Starosta pod-
kreśla jednak, że pierwsze zmiany 
będą odczuwalne niebawem.– Wy-
dział Obsługi Mieszkańców to za-
danie priorytetowe, które musi być 
wykonane szybko, a do przeanali-
zowania jest wiele istotnych spraw. 
Przede wszystkim kwestia wkom-
ponowania w budynek funkcji, któ-
re spełnią rozwiązania założone 
w planie budowy WOM-u. Jest kil-
ka takich dziedzin, które będą mu-
siały ulec zmianie. Wkrótce będą 
w starostwie osoby, które mi w tym 
pomogą – zaznacza Sipiera. – Chcę, 
aby ten urząd był funkcjonalną jed-
nostką, która pracuje bez zakłóceń. 
Chodzi o to, żeby urzędnicy mieli 
poczucie, że to jest ich miejsce, że 
tworzą jeden zespół i z tym zespo-
łem się utożsamiają – podkreśla.

WOM zadaniem priorytetowym
Starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera ma pomysły na usprawnienie pracy urzędu
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Zawiadomienie o substancji żrą-
cej, która miała ulotnić się 3 lute-
go tuż po południu w grodziskim 
urzędzie skarbowym, okazało się 
fałszywe. Wcześniej jednak poli-
cjanci musieli dokładnie spraw-
dzić wszystkie pomieszczenia. – Po 
ich przeszukaniu okazało się, że są 

bezpieczne. Nie było więc potrze-
by ewakuowania budynku – mówi 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
grodziskiej komendy powiatowej. 
Jeszcze przed południem było po 
wszystkim. Wciąż jednak pozosta-
je pytanie kto jest tak „pomysło-
wy”, by bawić się we wszczynanie 

Fałszywy alarm 
w urzędzie skarbowym

fałszywych alarmów, ryzykując 
przy tym do ośmiu lat więzienia. 
– Jest to sprawa, która dotyczy 
wielu przypadków w całej Polsce, 
dlatego też zajmują się nią służby 
krajowe. Jest jednak podejrzenie, 
że to wciąż ta sama osoba – mówi 
rzecznik grodziskiej policji. (TK)

GRODZISK MAZOWIECKI

Starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera ma pomysły na usprawnienie pracy urzędu
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NADARZYN
Urząd gminy Nadarzyn ogłosił prze-
targ. Jego celem jest wyłonienie wy-
konawcy, który przy użyciu tłucznia 
kamiennego i betonowego polep-
szy stan dróg gruntowych w gmi-
nie w 2015 r. Pomimo, że duża część 
dróg w Nadarzynie nie jest utwar-
dzona, władze zapewniają, że dbają 

o to, aby ich użytkowanie nie spra-
wiało kłopotów – regularnie je wy-
równują. – Decyzję o tym, które drogi 
zostaną naprawione, podejmę na 
podstawie zgłoszeń sołtysów. W po-
przednich latach nie musieliśmy 
wybierać, naprawiane były wszyst-
kie zgłoszone drogi. Myślę, że w tym 

Ogłoszono przetarg na remont 
dróg gruntowych

roku będzie tak samo – powiedział 
nam Janusz Grzyb, wójt gminy 
Nadarzyn. Zainteresowani zadaniem 
mogą składać oferty do 12 lutego 
w urzędzie gminy Nadarzyn. Główne 
kryteria brane pod uwagę przy roz-
strzyganiu przetargu, to cena 
i okres udzielonej gwarancji. (KS)

Piątek, 6 Lutego 2015

Gutowicz 
ma ulicę
PRUSZKÓW
Z mapy Pruszkowa 
niebawem zniknie 
ul. Bazaltowa. Nie 
oznacza to, że droga 
zostanie zlikwidowana. 
Ulica będzie miała nową 
nazwę – Mordechaja 
Gutowicza.

Decyzję o zmianie nazwy 
na styczniowej sesji podjęli 
miejscy radni. Wniosek w tej 
sprawie złożył jeden z miesz-
kańców Pruszkowa. – Jest to 
niewielki odcinek istniejącej 
ulicy przy której nie ma zamel-
dowanych osób, ani domów. 
W związku z tym zmiana na-
zwy nie będzie rodziła żadnych 
konsekwencji administracyj-
nych – wyjaśniała na sesji Anna 
Markert z wydziału architektu-
ry pruszkowskiego magistratu. 
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– Natomiast na wniosek wnio-
skodawcy uhonorujemy osobę, 
która była związana z tym tere-
nem i z założeniem cmentarza, 
kirkutu żydowskiego – dodała.

O kogo chodzi? O Morde-
chaja Gutowicza, który z To-
maszowa Mazowieckiego 
trafi ł do hrabiego Potulickie-
go i został pastuchem. Stąd 
Gutowicz nosił przydomek 
„Wieśniak”. Z czasem stał 
się zarządca majątku Potu-
lickich, co pozwoliło mu się 
wzbogacić. Mordechaj Guto-
wicz był jednym z fundato-
rów pruszkowskiej synagogi 
i cmentarza żydowskiego.

Kirkut powstał w 1904 r. 
na terenach odkupionych od 
hrabiego za pieniądze znanych 
przedsiębiorców pochodzenia 
żydowskiego – rodziny Teich-
feldów. Gutowicz i właściciel 
fabryki wyrobów fajansowych 
Jakub Teichfeld sfi nansowa-
li cmentarz. Mordechaj Gu-
towicz zmarł w 1917 roku, 
w wieku 85 lat. Warto wspo-
mnieć, że upamiętniony zo-
stał również Teichfeld. Jego 
nazwisko nosi jeden z pała-
cyków w centrum Pruszko-
wa, dziś potocznie nazywany 
Pałacykiem „Porcelitu”.  (AS)

Wniosek 
w sprawie zmiany 
nazwy złożył jeden 
z mieszkańców 
Pruszkowa

100 km ścieżek rowerowych
GRODZISK MAZOWIECKI
Tak (patrz tytuł) ma 
zakładać koncepcja, jaką 
chce opracować grodziski 
magistrat. Pytanie tylko, 
jak bardzo wpłynie 
ona na rzeczywistość 
w najbliższym 
czasie. I z ilu ścieżek 
naprawdę skorzystamy.

To, że w dokumentacji sieć dróg 
rowerowych osiągnie magicz-
ną liczbę 100 kilometrów, nie 
oznacza, że za chwilę plany się 
zmaterializują, a cykliści bez 
problemu dojadą w każdy za-
kątek gminy. W tej kadencji ma 
powstać zaledwie 15 km ście-
żek. Niby nic. Zwłaszcza wobec 
koncepcyjnej setki. Ale to i tak 
drugie tyle, a nawet więcej niż 
w tej chwili (13 km).

– Chcemy zlecić opracowa-
nie koncepcji specjalistom, 
którzy zarówno zdiagnozują 
stan obecny, jak i zoptymalizu-
ją pod względem spójności no-
we odcinki dróg rowerowych 
i pieszo-rowerowych. My nato-
miast będziemy mogli wybrać 

najkorzystniejsze pod różnymi 
względami 15 km, które zamie-
rzamy zrealizować w ciągu kil-
ku najbliższych lat. Przy czym 
nacisk będziemy kładli na sko-
munikowanie z Grodziskiem 
ościennych gmin: Milanówka 
i Jaktorowa – mówi skarbnik 
miasta Maria Grabowska.

Dodatkowe korzyści z opra-
cowania dokumentu to m.in. 
możliwość pozyskania dota-
cji, w myśl zasady: im więcej 
ścieżek, tym więcej rowerzy-
stów, również tych, którzy do 
tej pory korzystali z samocho-
dów. Wynik – mniejsza emisja 
dwutlenku węgla i hałasu oraz 

poprawa bezpieczeństwa i ob-
niżenie liczby ofi ar wypadków. 
A tym samym... otwarty worek 
z unijnymi fi nansami.

Coś jeszcze? – Tak. Koncepcja 
daje nam gotowy model. Dzięki 
niemu, przebudowując np. drogę, 
wykonawca będzie musiał zaj-
rzeć do koncepcji i dostosować 
się do zawartych w niej zapi-
sów. A jeśli sugerowałyby one, 
że w danym miejscu ma przebie-
gać ścieżka, modernizacja drogi 
musiałaby ją uwzględnić – twier-
dzi Maria Grabowska.

Firmy, które chciałyby taki do-
kument opracować, mogą zgła-
szać oferty do 9 lutego.  (TK)

Nowi, lepsi kontrolerzy?
REGION 
– Dziś rano, jadąc kolejką 
WKD, trafi łam na tych 
samych „miłych” panów, 
którzy sprawdzali 
bilety w zeszłym roku. 
Czy to oznacza, że 
kontrolerzy się nie 
zmienią? – napisała do 
nas czytelniczka.

Na początku roku informowa-
liśmy o przetargu Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej, który 
wygrała fi rma Rewizor z Gdy-
ni. Zmiana kontrolerów mo-
że przysłużyć się wizerunkowi 
WKD, bo jak do tej pory nie ma-
ją oni zbyt dobrej opinii wśród 
pasażerów. Niekulturalne za-
chowania to tylko jeden spo-
śród zarzutów pod ich adresem. 
Zmienić to chce Paweł Adamiak, 
właściciel fi rmy Rewizor. – Na-
si pracownicy to profesjonaliści. 
Nie wykluczam, że zatrudnimy 
osoby, które teraz pracują jako 
kontrolerzy WKD, ale przed 
rozpoczęciem pracy przejdą one 
szereg szkoleń według naszych 
standardów i będą musiały zdać 
egzaminy wewnętrzne – mówi.

Firma Rewizor już poszuku-
je pasażerów, którzy jako utaj-
nieni klienci będą sprawdzali, 
jak w kontaktach z podróżny-
mi sprawdzają się nowi kontro-
lerzy. Adamiak: – Nie chcemy, 
żeby pasażerowie traktowali oso-
by sprawdzające bilety jako „naj-
wyższe zło”. Wolelibyśmy, żeby 
były one postrzegane jako mi-
łe i kulturalne, a przede wszyst-
kim profesjonalne.

Rekrutacja na stanowiska 
kontrolerów trwa od ponad 
miesiąca. Zatrudnione zosta-
ną głównie osoby z rejonu, któ-
ry obsługuje Warszawska Kolej 
Dojazdowa. Doraźnie kontrole 
będą przeprowadzać pracowni-
cy z Trójmiasta.

Termin „nadejścia” nowych 
kontrolerów fi rmy Rewizor nie 
jest jeszcze znany. Decyzja leży 
w rękach WKD.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Mazowiecki samorząd 
w ciągu najbliższych 
dwóch lat na budowę 
Paszkowianki chce 
przeznaczyć zaledwie 
2 miliony złotych. 
Zapowiada się 
walka o zwiększenie 
tej kwoty?
 

P od koniec stycznia rad-
ni sejmiku uchwalili bu-
dżet Mazowsza na 2015 

rok oraz projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2015-
2039. Kwoty, które samorząd 
chce wydać na inwestycje nie są 
jednak zawrotne. 

Na liście przedsięwzięć pla-
nowanych na najbliższe lata 
znalazła się wyczekiwana przez 
mieszkańców powiatu pruszkow-
skiego „Paszkowianka”. Kwota na 
to zadanie to zaledwie 2 mln zł, 
obejmuje tylko odcinek od auto-
strady A2 do trasy 719.

Jest to więc fragment trasy. 
Docelowo „Paszkowianka” ma 
stanowić połączenie trasy kato-
wickiej (Paszków) z autostradą. 
– Z przykrością odnotowałam 
w prognozie finansowej nie-
obecność całej inwestycji jaką 
jest „Paszkowianka”. Uwzględ-
niono tylko fragment tej dro-
gi. Kiedy planowana budowa 

Paszkowianka? To ważna trasa
W projekcie prognozy finansowej Mazowsza na najbliższe lata nie 
uwzględniono całej inwestycji, ale tylko jej fragment

niego pod uwagę przy planowa-
niu inwestycji. Chcemy pomóc 
rozwiązać problemy z wszelkimi 
ustaleniami, tak żeby marszałek 
nie miał argumentów, że czegoś 
na terenie powiatu pruszkow-
skiego nie ma uzgodnionego 
– odpowiedział Sipiera. 

Starosta pruszkowski podkre-
śla, że „Paszkowianka” jest bar-
dzo ważna dla naszego regionu. 
– Zależy nam na realizacji ca-
łej inwestycji, ale w pierwszej 
kolejności chcemy skupić się 
na fragmencie brwinowskim. 
Dalszy przebieg istnieje w pla-
nach, ale nie ma go w studium 
rozwoju dróg i to jest oczywiście 
problem. Załatwmy ten etap. 
Możemy walczyć o wszystko 
i nie mieć nic. Wolę najpierw 
zrealizować ten pierwszy od-
cinek – zaznacza. 

przy udziale środków unij-
nych. Musimy jednak uzyskać 
wszystkie niezbędne decyzje 
środowiskowe i zgody budow-
lane. Liczymy, że po przyjęciu 
i zatwierdzeniu przez Komisję 
Europejską Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego wprowa-
dzimy tę inwestycje do naszego 
planu inwestycyjnego.

Zapytaliśmy starostę prusz-
kowskiego Zdzisława Sipierę jak 
podchodzi do sprawy „Paszko-
wianki” i kwoty zaplanowanej 
przez marszałka na realizację 
drogi. – Pieniądze są na mały 
projekt. Wiemy, że na jego re-
alizację będą szły jeszcze do-
datkowe środki z perspektywy 
fi nansowej 2014-2020. Marsza-
łek stwierdził, że rejony, w któ-
rych są nierozwiązane lokalne 
niejasności nie będą brane przez 

tyle wynosi kwota 
przeznaczona na 
odcinek „Paszkowianki” 
od autostrady A2 
do trasy 719

Marszałek Adam Struzik wy-
jaśnił: – Jest to jeden z tych pro-
jektów, który chcemy realizować 
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Nowe kamery
GRODZISK MAZOWIECKI
Na ulicach Książenic 
pojawi się monitoring. 
Kolejne kamery 
instalowane są też 
w Grodzisku.

Apele mieszkańców Książe-
nic przyniosły skutek. Bezpie-
czeństwo na ulicach poprawi 
montowany właśnie monito-
ring. Obraz z czterech kamer 
będzie wysyłany do tutej-
szej szkoły, bo połączenie 
ich z centrum monitoringu, 
mieszczącym się w budynku 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowiec-
kim, jest niemożliwe.

– Większość grodziskich ka-
mer jest podłączona za pomo-
cą światłowodu. W przypadku 
niektórych było to niemożliwe, 
więc obraz z nich przesyłany 
jest drogą radiową. Mówimy 
tu o niewielkich odległościach. 
Ponieważ dystans pomiędzy 
Książenicami a Grodziskiem 
jest zbyt duży na to rozwią-
zanie, zdecydowaliśmy się na 
tymczasowe rejestrowanie 
obrazu w szkole podstawo-
wej – wyjaśnia Piotr Tyniec 
z grodziskiego magistratu.

Natomiast w Grodzisku Ma-
zowieckim do zainstalowanych 
wcześniej ponad 50 kamer, 
w tym 22 szerokoobrotowych, 
dołączą kolejne. Jedna z nich, 
też szerokoobrotowa, znajdzie 
się w okolicy stacji benzyno-
wej przy ul. Żyrardowskiej. 
Pozostałe pojawią się obok 
działających już kamer, tym 
samym rozszerzając monito-
rowaną przestrzeń.  (KS)
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uwzględniono całej inwestycji, ale tylko jej fragment

kolejnej części tej trasy? – py-
tała w trakcie posiedzenia sej-
miku radna Anna Krupka.

2 mln zł

 Po wybudowaniu trasy zamiast przejazdu przez tory PKP w Pruszkowie będzie wiadukt
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Kilkaset metrów od pruszkowskiej sta-
cji PKP na dzikim przejściu przez tory 
rozpędzone Pendolino śmiertelnie po-
trąciło człowieka. Wypadek miał miej-
sce 29 stycznia, ok. godz. 21. Jak doszło 
do tragedii? – Na ten temat wypowie 
się prokurator. Oczywiście dopiero po 
przeanalizowaniu dostarczonego mu 

materiału – powiedziała kom. Dorota 
Nowak, rzecznik pruszkowskiej komendy 
policji. A kim był poszkodowany? – Mamy 
pewne przypuszczenia. Aby mieć pew-
ność, musimy je jednak potwierdzić 
– mówiła policyjna rzeczniczka. Czynności 
policyjne i prokuratorskie na miejscu zda-
rzenia trwały około dwóch godzin. (TK)

Pendolino śmiertelnie
potrąciło człowieka

PRUSZKÓW

Piątek, 6 Lutego 2015

Reklama

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Pasażerowie 
pruszkowskiej linii 
autobusowej nr 1 
mogą już korzystać 
z nowego rozkładu 
jazdy, dostosowanego 
do odjazdów pociągów 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
i Kolei Mazowieckich.
 

N a korektę w grafiku 
„jedynki” szczególnie 
niecierpliwie czeka-

li ci pruszkowianie, dla któ-
rych jest to jedyna możliwość 
szybkiego dotarcia na dwo-
rzec PKP. Autobus odjeżdża 
z Osiedla Staszica i w drodze 
do stacji kolejowej zatrzymu-
je się na kolejnych czterech 
przystankach. Jest wygodnym 
środkiem transportu, ale pasa-
żerowie skarżyli się, że kursu-
je w godzinach oderwanych od 
rozkładu kolei. Teraz ten pro-
blem powinien zniknąć.

– Od 1 lutego obowiązuje no-
wy rozkład jazdy autobusu na 
linii nr 1 dostosowany w miarę 
możliwości do nowego rozkła-
du jazdy pociągów SKM i KM 
– mówi Elżbieta Korach, na-
czelnik wydziału inwestycji, 
remontów i infrastruktury tech-
nicznej pruszkowskiego urzędu 
miasta. – Został zmieniony na 
podstawie otrzymanego od ZTM 
rozkładu jazdy pociągów SKM 

na częste korekty w rozkładzie 
pociągów SKM – wyjaśnia na-
czelnik Korach.

Tym razem udało się jednak 
ubiec plany kolejarzy. Korach: 
– W związku z tym, że dostawa-
liśmy sygnały, że ma nastąpić 
kolejna zmiana rozkładu jazdy 
pociągów SKM i KM od 1 lutego 
2015 r. zwróciliśmy się z prośbą 
do ZTM o przesłanie nam pla-
nowanego rozkładu jazdy pocią-
gów i go otrzymaliśmy.

W kolejowym grafiku nic 
jednak nie jest dane na zawsze. 
Co jeśli wkrótce znów zmie-
ni się rozkład jazdy pociągów? 
– W związku z tym, że zmiany 
rozkładu jazdy pociągów SKM 
i KM następują bardzo często 
z uwagi na prowadzone prace mo-
dernizacyjne na torach będziemy 
w miarę potrzeby wprowadzali 
zmiany rozkładu jazdy autobu-
su linii nr 1 – zapewnia Korach. 

i KM, który miał obowiązywać 
od 1 lutego 2015 roku – dodaje.

Dlaczego „jedynkę” dosto-
sowano do rozkładu pociągów 
dopiero teraz, a nie we wcze-
śniejszych przypadkach ? – ZTM 
nie informował nas dotychczas 

„Jedynka” dostosowana do kolei
Pruszkowianie doczekali się korekty w grafi ku jazdy autobusu linii nr 1

Autobus odjeżdża 
z Osiedla Staszica 
i w drodze do stacji 
kolejowej zatrzymuje 
się na czterech 
przystankach

z wyprzedzeniem o planowa-
nych zmianach rozkładu jazdy 
pociągów SKM co uniemożliwia-
ło wprowadzanie zmian w kur-
sowaniu autobusu linii 1 z uwagi 

Co powstaje 
przy ulicy 
Królewskiej?
GRODZISK MAZOWIECKI
To pytanie zadają 
sobie przejeżdżający 
ul. Królewską 
w Grodzisku. Na placu 
naprzeciwko sklepu 
Biedronka trwają 
roboty budowlane.

W pierwszej kolejności 
zostały wykonane zjazdy 
z jezdni na posesję, teraz na 
działce pracuje ciężki sprzęt. 
Teren jest uporządkowy-
wany. Jaki wykonawca tam 
działa i co chce postawić? 

Jedno jest pewne: nie jest
to inwestycja grodziskie-
go magistratu. Działka na-
leży bowiem do prywatne-
go właściciela. Okazuje się,
że Grodzisk w najbliższych 
miesiącach wzbogaci się 
o nową stację benzynową. 
Inwestycje prowadzi tam 
grupa Lotos. Dziś jednak 
przedstawiciele koncernu 
nie chcą zdradzać ile bę-
dzie stanowisk do tankowa-
nia oraz jakie usługi będą 
prowadzone dodatkowo. 
Te szczegóły mamy poznać 
w połowie lutego. 

Budowa nie potrwa dłu-
go. Prace powinny zakończyć 
się pod koniec kwietnia. Jest 
więc szansa, że kierowcy bę-
dą mogli tankować na nowej 
stacji już w maju. Chyba że 
budowlane plany pokrzyżu-
je pogoda.  (AS)
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Pruszkowianie doczekali się korekty w grafi ku jazdy autobusu linii nr 1

Reklama
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Pomysł 
na przystanki
REGION
Skończył się czas 
na nadsyłanie 
wizualizacji 
przystanków na 
konkurs ogłoszony 
przez Warszawską
Kolej Dojazdową. 
Prace są analizowane 
przez komisję.

Jeśli ktoś miał zamiar nade-
słać swoją wizualizację, ale nie 
wyrobił się w czasie – przepa-
dło. Termin minął 29 stycz-
nia. A i tak był przedłużony 
o miesiąc. Pierwotnie organi-
zator miał przyjmować propo-
zycje tylko do końca grudnia. 
Ale zainteresowanie było bar-
dzo duże, wpływały kolejne 
pytania i w tej sytuacji WKD 
zmieniła zdanie.

W sumie wpłynęło osiem 
prac, w tym dwie jako zmienio-
ne oferty tych samych autorów. 
Kto stoczy bój w konkursie? 
Maciej Cycling z Warszawy, 
Bogdan Nowakowski z Otrę-
bus, Erynek – spółka z Krako-

a
rc

h
iw

u
m

wa, Piotr Iłowiecki z Michało-
wic, Mconcept Michał Macio-
cha Warszawa i Ttrail z Krako-
wa a także „Ama” Pracownia 
Architektoniczno-Konstruk-
cyjna z Pruszkowa.

Kto ma największą szan-
sę? – Prace są interesujące, 
ale na razie bada je komisja 
i nic więcej nie mogę o nich 
powiedzieć. Tym bardziej, 
że ostatecznie każdy czło-
nek komisji może mieć inne 
zdanie. Wyniki konkursu po-
znamy w ciągu 30 dni – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD.

W wizualizacji, poza samą 
wiatą przystankową, musiały 
się pojawić m.in. gabloty na 
rozkłady jazdy, nazwy przy-
stanków, stojaki rowerowe, 
elementy ogrodzenia, plan-
sze dla turystów. Zwycięskie 
pomysły mają być wykorzy-
stane podczas przebudowy 
przystanków w ramach pro-
jektu realizowanego ze środ-
ków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. Jak 
podkreśla Kulesza, pienią-
dze już czekają.  (TK)

Wpłynęło osiem 
prac i to one stoczą 
bój w konkursie

Podkowa zawalczy o podatników
PODKOWA LEŚNA
Ministerstwo Finansów 
opublikowało ostatnio 
dane z których wynika, 
że dochód z podatków 
per capita wynosi 
w Podkowie Leśnej 3420 zł.
Czy to dużo? Okazuje 
się, że może być jeszcze 
więcej. Postara się o to 
urząd miasta.

Podkowa po raz kolejny znala-
zła się w czołówce najbogatszych 
gmin na Mazowszu. Dzieje się 
tak dzięki osobom, które pła-
cą podatki w miejscu swojego 
zamieszkania. – Cieszy to, że 
podkowianom się powodzi, że 
są efektywni i dobrze wynagra-
dzani za swoją pracę – powie-
dział Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Do budżetu gminy trafi a nieco 
ponad 35 proc. podatku płacone-
go przez osoby fi zyczne, a więc 
statystyczny podkowianin zo-
stawia w zamieszkiwanej przez 
siebie gminie ok. pięciu tys. zł 
rocznie. Dochody z podatków 

PIT i CIT stanowią blisko poło-
wę budżetu Podkowy Leśnej. Nie 
ulega żadnej wątpliwości, że to 
właśnie dzięki swoim mieszkań-
com Podkowę stać na różnego 
rodzaju inwestycje, jak choćby 
remonty dróg.

Są jednak tacy mieszkańcy, 
którzy rozliczają się poza Podko-
wą Leśną. Według danych urzę-
du skarbowego jest to minimum 
80 osób. – Może się wydawać, że 
to niewiele, ale biorąc pod uwagę 
ogólną liczbę pracujących i pła-
cących podatki mieszkańców, ro-
bi różnicę – twierdzi Tusiński.

Dlatego właśnie urząd miasta 
z burmistrzem na czele zawalczy 

o kolejnych podatników. Posłuży 
się w tym celu kampanią wizualną, 
która prawdopodobnie wystartu-
je wkrótce. Gdyby udało się wpły-
nąć na decyzje mieszkańców, do 
budżetu miasta mogłoby wpływać 
rocznie nawet o 400 tys. zł więcej. 

– Dzięki zwiększonym docho-
dom miasto mogłoby zbudować 
nowe drogi, kort tenisowy czy to-
aletę miejską. Potrzeb jest bardzo 
wiele – podkreślał w rozmowie 
z nami burmistrz Tusiński.

Druk ZAP-3, w którym podat-
nik deklaruje, w której gminie chce 
płacić podatki, wystarczy złożyć 
w urzędzie skarbowym przy oka-
zji rozliczania PIT-u.  (KS)

Koncert dla chorej Liwii
PIASTÓW
W Przedszkolu Miejskim 
nr 3 w Piastowie odbędzie 
się charytatywny 
koncert. Przedszkolaki, 
rodzice i pracownicy 
placówki chcą w ten 
sposób zebrać pieniądze 
na leczenie małej Liwii.

Liwia Papierzyńska to uśmiech-
nięta 5-latka. Niestety, los nie 
był dla niej łaskawy. Dziewczyn-
ka ma zdiagnozowany nowotwór 
i znajduje się pod stałą opieką 
lekarzy z Centrum Zdrowia 
Dziecka. Liwia nie może pozna-
wać świata wspólnie z rówieśni-
kami, większość czasu spędza 
w szpitalu. Obecnie jest podda-
wana chemioterapii. W walce 
z chorobą ogromnym oparciem 
dla Liwii jest mama. Dziewczyn-
kę wspierają też jej przyjaciele.

Jednak leczenie 5-latki jest 
nie tylko trudne, ale i kosztowne. 
Dlatego ze wsparciem przyszły 
dzieci, ich rodzice oraz pracow-
nicy piastowskiego Przedszko-
la nr 3. Liwia uczęszcza tam 
do grupy Mądrych Sówek. Jak 
chcą pomóc? W piątek 6 lutego 
w placówce odbędzie się kon-
cert charytatywny. Impreza
 rozpocznie się o godz. 18.

Otworzy ją pokaz tańca towa-
rzyskiego w wykonaniu Aleksan-
dry Jurgi (instruktorki tańca 
w przedszkolu) i Marcina Za-
prawy. Następnie popisy tanecz-
ne zaprezentują przedszkolaki 
i absolwenci placówki. Na scenie 
pojawią się również rodzice i per-
sonel przedszkola. Każda z grup 
przygotowała występy wokalne. 
W trakcie koncertu zbierane bę-
dą pieniądze na leczenie Liwii.

Dziewczynka jest podopiecz-
ną piastowskiego Stowarzy-
szenia „Możesz”. Na specjalne 
konto stowarzyszenia można 
przekazać darowiznę na lecze-
nie 5-latki. Stowarzyszenie „Mo-
żesz” na rzecz psychoprofi lakty-
ki i rozwoju dzieci i młodzieży 
ul. Warszawska 24, 05-820 
Piastów. Konto: PKO BP S.A. 
IIIo/W-wa 93 1020 1097 
0000 7102 0133 5801 z dopis-
kiem „Darowizna na leczenie 
Liwii Papierzyńskiej”.  (AS)
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PRUSZKÓW
Pruszków zyska nowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscy 
radni wyrazili zgodę 
na przystąpienie do 
sporządzenia dokumentu 
dla obszaru Kopernika.  
 

M iejscowy plan zago-
spodarowania prze-
strzennego (MPZP) 

to ważny dokument planistycz-
ny dla miasta. Określa bowiem 
warunki zabudowy dla terenu. 
W tym dokumencie znajdują się 
informacje o tym, czy na danej 
działce może powstać dom jed-
norodzinny, kilkupiętrowy blok 
czy supermarket. Spora część 
Pruszkowa ma już zatwierdzone 
takie plany, kilka dokumentów 
jest w przygotowaniu, a niektóre 
rejony muszą poczekać.

W najbliższym czasie ruszy 
procedura związana z przygoto-
waniem planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru 
Kopernika. Taką decyzję podję-
li pruszkowscy radni. Dokład-
nie chodzi o obszar ograniczony 
ulicami Prusa, Kraszewskiego, 
torami WKD oraz terenem Par-
ku Potulickich. – Ten teren jest 
w dużej części zabudowany, więc 
będziemy w większości sankcjo-
nowali tę zabudowę, która na 
nim jest. Poza niewielkim tere-
nem obejmującym działki po-
łożone na dawnym przebiegu 

oczekiwania, że na tych działkach 
wydamy zgodę na zabudowę wie-
lorodzinną – podkreślał Kurzela.

Gdyby takie decyzje zostały wy-
dane, to na tym terenie mogłoby 
powstać osiedle mieszkaniowe. 
Kłopot w tym, że wspomniane 
działki graniczą z Parkiem Po-
tulickich. Warto dodać, że pre-
zydent Jan Starzyński nie chciał 
wydać warunków zabudowy dla 
tych działek. Dlatego włodarze 
zdecydowali się na sporządze-
nie MPZP. Dzięki temu okolicz-
ni mieszkańcy będą mogli mieć 
wpływ na to, co powstanie pod ich 
oknami. Andrzej Kurzela: – Ten 
plan będzie szeroko konsultowa-
ny. Nie chcemy zakłócać zabudo-
wy, która już jest w rejonie ulic 
Lipowej i Pawiej oraz sąsiadujące-
go terenu, który jest pod ochroną, 
czyli Parku Potulickich. 

trasy Książąt Mazowieckich. 
Z tej trasy zrezygnował mar-
szałek, a my w części planów 
już uchwalanych wyrzuciliśmy 
tę trasę – wyjaśniał na stycznio-
wej sesji Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Plan dla obszaru Kopernika
Chodzi o obszar ograniczony ulicami Prusa, Kraszewskiego, 
torami WKD oraz terenem Parku Potulickich

– Ten plan będzie 
szeroko konsultowany 
– mówi wiceprezydent 
Kurzela

Dlaczego miasto chce sporzą-
dzić plan dla obszaru, w którym 
jest tylko kilka niezabudowanych 
działek? – To działki prywat-
ne i nie ukrywam, że spadko-
biercy byłych właścicieli mają 
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torami WKD oraz terenem Parku Potulickich
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Pruszków 
zaprasza najmłodszych kinomanów 
(i oczywiście ich rodziców) na pokaz 
amerykańskiego fi lmu animowa-
nego „Rio”. Tulio i Linda wyruszają 
do słonecznej Brazylii, by połączyć 
w parę dwoje ostatnich przedsta-
wicieli ary modrej, zapobiegając 

wyginięciu gatunku. Bohaterem fi l-
mowej animacji jest Blu – mieszka-
jąca w zaśnieżonym amerykańskim 
miasteczku papuga-nielot, któ-
ra okazuje się ostatnim męskim 
przedstawicielem swojego gatun-
ku. Naukowcy zamierzają połączyć 
Blu z samiczką Julią i tym samym 

Odlotowa animacja „Rio” 
w Kawiarni Pawilon

zapobiec ich wyginięciu. W zreali-
zowaniu tego „odlotowego” fi l-
mu uczestniczyło Studio Blue Sky, 
twórcy m.in. „Epoki Lodowcowej”.  
Start seansu: niedziela, 8 lutego, 
godz. 16. Miejsce: Kawiarnia Pawi-
lon, al. Wojska Polskiego 52, Prusz-
ków. Wstęp wolny. (EL)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA 

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - Obszar I” i wyłożeniu 
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  
obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - Obszar II”.
Wyłożenie projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 23.02.2015r. do 23.03.2015r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów 
zostanie przeprowadzona w dniu 09.03.2015r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania  
o godz.17:00.
Projekty planów i prognoz udostępnione będą na stronie internetowej  
www.umpruszkow.bip.org.pl  Menu Podmiotowe-Planowanie Przestrzenne. 
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, 
może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do 09.04.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi 
można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego,  
pocztą na adres:  05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do  
protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania  
Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  
z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie do 09.04.2015r. 

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZeNIe

 Po wybudowaniu trasy przejazd przez tory PKP 
w Pruszkowie zastąpi wiadukt
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Pijanego kierowcę wypatrzyli 4 lute-
go rano mieszkańcy ul. Działkowej 
w Pruszkowie. Jak? Zaskoczył ich tor 
jazdy dostawczego auta. W rezulta-
cie mężczyzna wjechał w odgradza-
jące jezdnię od chodnika betonowe 
słupki. Poprzewracał je, a przy okazji 
poważnie uszkodził swój samochód. 

Obserwatorzy nie zamierzali spo-
kojnie przyglądać się pirackim wy-
brykom, natychmiast zawiadomili 
policję. – Załoga bardzo szybko zja-
wiła się na miejscu. Kierowca nie 
zamierzał jednak oddać się w ręce 
policjantów i zaczął uciekać – powie-
działa kom. Dorota Nowak, rzecznik 

Jechał na podwójnym gazie
i staranował słupki

pruszkowskiej komendy. Daleko nie 
uciekł, został zatrzymany i trafi ł do 
policyjnych pomieszczeń. Po wy-
trzeźwieniu czekała go „rozmowa”, 
której zapewne nie miał w planach. 
Co mu grozi? – Utrata prawa jazdy 
i pobyt za kratkami (do dwóch lat) 
– mówi rzecznik. (TK)

PRUSZKÓW

Piątek, 6 Lutego 2015
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Kolejne podejście do brodzika
RASZYN
Dyrekcja raszyńskiego 
Gminnego Ośrodka 
Sportu nie rezygnuje 
z budowy brodzika 
w lokalnej pływalni. 
Czy tym razem się uda?

Brodzik w raszyńskiej pływal-
ni miał powstać w ubiegłym 
roku, w trakcie przerwy techno-

logicznej. Udało się wygospo-
darować potrzebne na ten cel 
środki, ale... – Oferty złożone 
w przetargu okazały się za wy-
sokie i trzeba było go unieważnić 
– twierdzi Katarzyna Klima-
szewska, dyrektorka Gminne-
go Ośrodka Sportu.

 Dlaczego konkurs nie został 
powtórzony jeszcze w 2014 roku? 
– Nie mielibyśmy kiedy wykonać 

prac. Do budowy potrzebna jest 
przerwa technologiczna, a tę ma-
my tylko latem – podkreśla dy-
rektorka GOS-u.

Raszyński magistrat rozpo-
czął już poszukiwania fi rmy, któ-
ra zajmie się budową brodzika. 
Gmina na ten cel chce przeznaczyć 
100 tysięcy złotych. Nowa niec-
ka powinna być gotowa na po-
czątku lipca tego roku.  (AS)

Mobilizacja pomocy dla Amelki
GRODZISK MAZOWIECKI
Amelka, mała mieszkanka 
Grodziska Mazowieckiego, 
potrzebuje pilnej pomocy 
ludzi dobrej woli. Koszty 
operacji, która może 
uratować jej życie 
okazały się dużo wyższe 
niż szacowano.

O chorobie 8-miesięcznej Amelii 
Skonieczny już informowaliśmy. 
U dziewczynki tuż po urodzeniu 
lekarze zdiagnozowali całkowi-
ty brak odporności oraz złożoną 
wadę serca. Jedynym sposobem, 
aby ją uratować jest przeszczep 
grasicy, który pozwoli na odbu-
dowanie odporności i umożli-
wi przeprowadzenie zabiegu 
na chorym sercu. Tego typu za-
biegów nie przeprowadza jed-
nak żaden szpital w Polsce. Życie 
Amelce mogą uratować lekarze 
z kliniki w Londynie. Przeszko-
dą są koszty takiego leczenia.  
Teraz sytuacja skomplikowała 

się jeszcze bardziej. Początko-
wo kwotę potrzebną aby urato-
wać dziewczynkę szacowano na 
70 tys. funtów. Okazało się jed-
nak, że koszty mogą być nawet 
kilkakrotnie wyższe. – Zabieg 
w Londynie, pobyt w tamtejszym 
szpitalu oraz leki kosztują w su-
mie 325 tys. funtów, czyli około 
1,8 mln zł. NFZ nie tylko nie chce 
refundować kosztów zabiegu, ale 
też odmówił sfi nansowania jego 
części na podstawie tzw. dyrekty-
wy transgranicznej, która pozwa-
la polskim obywatelom leczyć się 
w pozostałych krajach Unii Eu-
ropejskiej – twierdzi Rafał Sko-
nieczny. I dodaje: – Jako powód 

odmowy podano, że nie jest to za-
bieg „planowy”. Pozostaje nam 
jedynie przeprowadzenie go na 
warunkach komercyjnych.

Potrzebna kwota znacznie 
przekracza możliwości fi nanso-
we rodziców. – Nawet jeśli sprze-
damy wszystko, co mamy, to i tak 
będzie za mało. Żaden bank nie 
udzieli nam też takiego kredytu – 
mówi tata chorej Amelki. Liczy się 
więc każdy grosz i każda chęć po-
mocy ze strony ludzi dobrej woli. 

Pomóc można poprzez wpłatę 
na konto Fundacji Pomocy Dzie-
ciom i Osobom Chorym „Kawa-
łek Nieba”: 31 1090 2835 0000 
0001 2173 1374 z dopiskiem 
„228 pomoc w leczeniu Ame-
lii Skonieczny ” lub przekaza-
nie 1 proc. swojego podatku. 
W formularzu PIT należy wpi-
sać KRS 0000382243, a w ru-
bryce informacje uzupełniające: 
„228 pomoc dla Amelii Skoniecz-
ny”. Zbiórka trwa także na stronie
wfundacji „Się Pomaga”.  (EL)

ZTM zarobił 771 mln zł 
na sprzedaży biletów 
REGION
Warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego 
podsumował sprzedaż 
biletów w 2014 roku. 
Zarobił w ten sposób 
ponad 771 mln zł.
To o 29 mln zł więcej 
niż rok wcześniej.

ZTM odpowiada za organizację 
komunikacji miejskiej na tere-
nie Warszawy. Część połączeń 
obejmuje też gminy wokół sto-
licy. Ilość połączeń i możliwość 
korzystania z jednego biletu 
w pociągu, tramwaju i autobu-
sie sprawia, że wiele osób korzy-
sta z oferty ZTM.

Jakie bilety najlepiej się sprze-
dają? Jednorazowe, głównie 
75-minutowe (te są ważne tyl-
ko w I strefi e) oraz 90-minuto-
we, na podstawie których można 
podróżować w obu strefach bile-
towych. W 2013 r. sprzedano ich 
18 milionów, a w 2014 już 31,3 
mln. ZTM zarobił zatem ponad 
119 mln zł. A to przecież nie je-
dyne bilety w ofercie.

ZTM w ubiegłym roku sprze-
dał też więcej biletów długookre-
sowych – ponad 4,8 mln sztuk. 
Zapewniło to wpływy do kasy 
ZTM w wysokości 46 mln zł. Pa-
sażerowie chętniej kupowali bile-
ty 30-dniowe. Spadła natomiast 
sprzedaż biletów 90-dniowych.

Wiesław Witek, dyrektor 
ZTM, podkreśla, że wyższe 
wpływy ze sprzedaży biletów 
to także efekt uszczelnienia 
systemu ich kontroli. – W ze-
szłym roku poza 70 zawodo-
wymi (kontrolerami biletów) 
było zatrudnionych 120 osób 
na umowę-zlecenie. W tym ro-
ku chcemy utrzymać taką liczbę 
kontrolerów, czyli ok. 190-200 – 
powiedział na na niedawnej kon-
ferencji prasowej.  (AS)

TOMASZ 
KUŹMICZ

GRODZISK MAZOWIECKI
Na pogotowie 
zadzwonił mieszkający 
w Grodzisku mężczyzna. 
Zanim zdążył 
powiedzieć o co chodzi, 
stracił przytomność. 
Dyspozytorka 
zachowała zimną krew, 
z pomocą policji ustaliła 
adres 90-latka i wysłała 
na miejsce ratowników.
 

Telefon odezwał się 1 lute-
go, tuż po północy. Męż-
czyzna po drugiej stronie 

słuchawki miał głośny oddech 
i charczał, co wskazywało na po-
ważne problemy z oddychaniem. 
Po chwili zamilkł, a dyspozytorka 
usłyszała odgłos, jak się domy-
śliła, upadającego ciała. – Wie-
dząc, że w takiej sytuacji liczą się 
sekundy, natychmiast połączyła 
się z grodziską komendą i popro-
siła o ustalenie adresu na pod-
stawie numeru telefonu. Szybko 

drabiny i wejść do mieszkania 
przez okno. We wnętrzu zasta-
li nieprzytomnego 90-latka. 
Mężczyzna cierpi na przewle-
kłą chorobę płuc, która właśnie 
się nasiliła i omal nie doprowa-
dziła do śmierci.

Tragedii zapobiegła błyskawicz-
na reakcja zarówno pogotowia, jak 
i policjantów. – Wysycenie krwi 
tętniczej tlenem sięgało zaledwie 

uzyskała odpowiedź. A na miej-
sce wyjechały wszystkie służ-
by – mówi Aleksander Hepner, 
rzecznik Falck Medycyny.

– Czułam, że to nie jest kawał, 
że mam do czynienia z osobą, 
która próbowała wezwać pogo-
towie, a później straciła przy-
tomność najprawdopodobniej 
z powodu problemów z oddy-
chaniem – powiedziała po dyżurze 

50 proc. (podczas, gdy u zdrowej 
osoby oscyluje w granicach 97-99 
proc). Pacjent natychmiast został 
zaintubowany, podłączony do re-
spiratora, podano mu leki dożylne 
i przewieziono na Szpitalny Od-
dział Ratunkowy w Grodzisku 
Mazowieckim – mówi Hepner.

Po udzieleniu mu niezbędnej 
pomocy, stan mężczyzny szybko 
się poprawił. 

Dyspozytorka zachowała zimną krew
Kobieta z pomocą policji ustaliła adres 90-latka i szybko wysłała na miejsce ratowników

Starszy mężczyzna 
zanim zdążył 
powiedzieć o co 
chodzi, stracił 
przytomność
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dyspozytorka, pielęgniarka syste-
mu z 16-letnim stażem.

Grodziscy policjanci zasta-
li zamknięte drzwi. W tej sytu-
acji niezbędna okazała się pomoc 
strażaków, którzy musieli użyć 

a
m

El
Ka

.sK
a

za
N

a
.N

a
.sm

iE
rc

/F
B

a
N

N
a
 s

o
lT

ys
ia

K



10 GAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWiadomości

Nie wiesz jak spędzić karnawało-
wy wieczór? Skorzystaj z atrak-
cyjnej oferty. Sołtys Michałowic 
Wsi oraz przewodniczący zarządu 
Osiedla Michałowice zapraszają 
na karnawałowy Bal Przebierań-
ców. Nie jest to propozycja kiero-
wana do dzieci, a do dorosłych. 

Przebrać można się za każdego: 
bohatera komiksu, ulubionego fi l-
mu, znaną postać, a nawet wysty-
lizować się w klimacie minionych 
dekad. Będzie parkiet do tańca, 
będzie dobry DJ. Pomysłodaw-
cy zachęcają też do przygotowa-
nia potraw na szwedzki stół. Może 

Zaproszenie na karnawałowy 
Bal Przebierańców

oprócz zabawy uda się zdobyć 
przepis na pyszne danie? Szczegó-
łowych informacji o balu karnawa-
łowym udziela Anna Król-Popiel, 
tel. 600 058 085. Start imprezy: 
7 lutego (sobota), godz. 19. Wstęp 
wolny. Miejsce: Zespół Szkół, 
ul. Szkolna 15, Michałowice. (AS)

MICHAŁOWICE

Piątek, 6 Lutego 2015

Reklama

Burmistrz Miasta Piastowa 
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń 
na I piętrze w okresie od 27.01.2015 r. do 
17.02.2015 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

TOMASZ 
KUŹMICZ

BRWINÓW
Gmina Brwinów 
wesprze województwo 
mazowieckie, 
dofinansowując 
szereg zadań 
drogowych. 
Taką propozycję 
burmistrza radni 
przyjęli podczas 
ostatniej sesji. 
 

W ten s p o s ó b  c h c ą 
przyspieszyć reali-
zację najważniej-

szych inwestycji na drogach 
wojewódzkich. A o jakie za-
dania chodzi? Gmina wzięła 
na siebie opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy 
dwóch rond w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 720: na skrzyżo-
waniu ulic Biskupickiej oraz 
Piłsudskiego i  Armii Kra-
jowej w Brwinowie, a tak-
że Natalińskiej i Piaseckiego 
w Otrębusach. Spodziewany 
wynik współpracy z wojewódz-
twem to większe bezpieczeń-
stwo i płynność ruchu.

Kolejne dwie uchwały też 
dotyczyły sfinansowania do-
kumentacji, tyle że skrzyżo-
wań na drodze nr 719. W tym 
przypadku gmina ma zlecić 
koncepcję przebudowy skrzy-
żowania ul. Warszawskiej z ul. 

skrzyżowania z ul. Glinianą). 
Powstanie też ciąg pieszo-ro-
werowy z Czubina do Rokitna. 
W czym jeszcze gmina wesprze 
województwo? Powstanie pro-
jekt ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul. Biskupickiej na odcin-
ku od ul. Szkolnej do Glinianej. 

Piłsudskiego i ul. Kolejową 
w Kaniach. Przewidziano tam 
sygnallizację świetlną oraz pas 
do lewoskrętu. Natomiast dla 
skrzyżowania ul. Obwodnica 
z ul. Kępińską w Brwinowie 
mają być przygotowane dwa 
warianty: budowa ronda lub 
sygnalizacji świetlnej z pa-
sem lewoskrętów. Nie wiado-
mo, którą wersję ostatecznie 
województwo wybierze, ale 
obie poprawią bezpieczeństwo 
kierowców i pieszych.

W 2015 r. ma być zrealizo-
wany projekt „Brwinowskie 
Glinianki” (budowa ciągu pie-
szo-rowerowego przy ul. Bi-
skupickiej w rejonie posesji od 
nr 57 do 59 oraz przebudowa 

Dokończona też będzie przebu-
dowa ul. Pszczelińskiej. 

Mimo pewnych wątpliwości 
radni podjęli wszystkie (w sumie 
dziewięć) uchwały w sprawie po-
mocy rzeczowej gminy Brwinów 
dla województwa mazowieckie-
go. Koszt? Ponad 650 tys. zł. 
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Gmina dołoży do zadań drogowych
Brwinów wziął na siebie m.in. opracowanie dokumentacji budowy dwóch 
rond planowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720

 Ulica Pszczelińska w Brwinowie

Pociągi KM jadą do remontu 
REGION
17 składów Kolei 
Mazowieckich przejdzie 
gruntowny remont. 
Przewoźnikowi 
udało się znaleźć 
wykonawcę prac.

Koleje Mazowieckie w parku 
taborowym mają 282 składy. 
Tylko 30 proc. z nich to no-
woczesne pociągi. Pozostałe 
70 proc. to głównie wysłużo-
ne składy EN57. Przewoźnik 
systematycznie modernizuje 
pociągi, a te w najgorszym sta-
nie zastępuje nowymi. W naj-
bliższym czasie do remontu 
trafi  17 składów EN57.

Przewoźnikowi w końcu 
udało się znaleźć firmę, któ-
ra wykona naprawę. Przypo-
mnijmy, że dwa wcześniejsze 
przetargi skończyły się fia-
skiem. – Poprzednie przetargi 
zostały unieważnione ponie-
waż ceny ofertowe zapropo-
nowane przez chętne firmy 
przewyższały budżet zapla-
nowany na to przedsięwzięcie 
– wyjaśnia Jolanta Maliszew-
ska z biura prasowego Ko-
lei Mazowieckich.

Tym razem cena oferowana 
przez wykonawcę okazała się 
przystępna. O zlecenie dotyczą-
ce remontu 17 składów ubiegały 
się dwie fi rmy: Newag z Nowego 
Sącza oraz Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego z Mińska 
Mazowieckiego. Oferta ZNTK 
okazała się korzystniejsza.

Pociągi będą wysyłane do re-
montu na raty. Pierwsze dwa 
składy trafi ą do Mińska Ma-
zowieckiego w najbliższych 
tygodniach. Kolejne zgod-
nie z harmonogramem, który 
przewoźnik przygotuje z wy-
konawcą. Na modernizację 
wszystkich składów ZNTK 
ma czas do końca roku.

Jak będą wyglądać pociągi 
po remoncie? Zostaną odma-
lowane i zabezpieczone po-
włoką ułatwiająca usuwanie 
graffi  ti. Pęknięte i porysowane 
szyby będą wymienione, a sie-
dzenia wyprane i odświeżone. 
W wagonach zostanie przygo-
towane miejsce pod biletoma-
ty. Pociągi będą wyposażone 
w kamery czołowe rejestrują-
ce trasę przejazdu. W składach
znajdą się również ledowe tab-
lice informacyjne.  (AS)

rond planowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O VIII PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/139 372 65 500  
+ 23% VAT

6 600 655

zabudowa 
bliźniacza

2. Dz. 7/141 401 70 600  
+ 23% VAT

7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowa-
ne i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane  
w KW WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie 
oznaczonym jako D311-MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w układzie bliźniaczym. Przetarg odbędzie się w dniu  
10.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej  
(I piętro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao 
S.A ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 05.03.2015 r. Ogło-
szenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ulicy  
T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie www.grodzisk.pl oraz  
www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje o nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, pok. 212, tel. (22) 463-46-31.

Reklama

WWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
 O VIII PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp.
Oznaczenie  
nierucho-

mości

Pow.  
nieruchomościw 

m2

Cena  
wywoław-

cza  zł.
Wadium 

w zł.
Postąpie-

nie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1001 90.000 9.000 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1000 90.000 9.000 900

7. 112/22 1013 91.000 9.000 910

8. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

9. 112/12 690 62.000 7.000 620

10. 112/16 750 67.000 7.000 670

11. 112/17 750 67.000 7.000 670

12. 112/24 752 68.000 7.000 680

13. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2015 r. o godz. 12.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  

ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabu-
dowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzja-
mi o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzin-
ną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank 
Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 09.03.2015 r. 
Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie 
powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowa-
nie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Frezer - Produkcja Maszyn Pakujących - Pęcice 
Małe k/Janek - 502-204-866
biuro3@coffee-service.eu

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

 ► Serwis samochodowy zatrudni 
mechanika na stanowisko ciężarowe 
i dostawcze, 602 282 615 

Zatrudnimy kierowców z kat. C 
do nowo otwartego Centrum Dystrybucji 
w Parzniewie. Tel. kont. 602 497 640, 
600 455 081 

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206  

 ► Bezpośrednio, mieszkanie 35m2, 2/3, 
do remontu, Piastów, 608 600 526 

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

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. 22 729 03 13 

Mieszkania w Milanówku 112-116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► 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  

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

 ► Sprzedam kawalerkę. Centrum Pruszkowa 
ul. Hubala, 30m Parter (wysoki). Blok z cegły. 
Czynsz 240 zł. Cena 169 000 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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy 
na ul. Kościuszki w samym centrum 
Pruszkowa. Mieszkanie na 1pietrze, 
2 pokojowe (oddzielna kuchnia) w pełni 
wyremontowane. Ogrzewanie centralne, 
możliwość parkowania na podwórku, 
piwnica. Cena 275 tys. do negocjacji. 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 1300 m. 
Utwardzony ,oświetlony. 
Przy ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł TEL 600 214 802

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206  

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► Lokal usługowy, 56m2, centrum Pruszkowa, 
ul. Kościuszki 7, 601 731 690 

 ► 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 

 ► Wynajmę mieszkanie o wysokim 
standardzie w centrum Pruszkowa,
40m2. 504 204 700 Agnieszki W.

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość na 
terenie i w okolicach: Grodziska 
Mazowieckiego, Pruszkowa, 
Żyrardowa, Nadarzyna, Piaseczna, 
Warszawy. Oferuję 70% ceny rynkowej, 
płacę gotówką od ręki, jeżeli jesteś 
zainteresowany tel. 536 566 701 

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

 ► Bmw316 i coupe, 1994, benzyna, 
502 685 598 

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 TELEWIZJA montaż serwis TANIO 
tel: 534 10 20 10 

 ► 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. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Glazura, wykończenia wnętrz, 696 951 187 

 ► Instalacje elektryczne – nowe, naprawa 
istniejących, pomiary, POGOTOWIE 
instalacyjne na telefon. Solidnie, szybko 
i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Oferujemy profesjonalne sprzątanie
 dla wspólnot mieszkaniowych, biur, 
magazynów, 514 222 796 

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

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, 
wieczorowy, sylwestrowy, 
karnawałowy, studniówkowy, 
fotografi czny i inne ważne okazje!
Pracuję tylko na sprawdzonych 
kosmetykach, bardzo dobrej jakości, 
które utrzymują się przez całą noc! 
Dojazd na terenie Pruszkowa 
i okolic! Tel. 503 120 868, 
mail :ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, 
imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. 
Na życzenie wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887

 ► 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 

 ► Sprzedam słup elektryczny 
wraz ze skrzynką RB 
i kablem przyłączeniowym. 
Stan bardzo dobry. 
Tel.: 602 572 019

Piątek, 6 Lutego 2015

Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009

Firma Jeronimo Martins Polska S.A. właściciel sklepów 
Biedronka, obecnie poszukuje do nowego Centrum 
Dystrybucyjnego w Parzniewie, osób na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Parzniew

Do zadań osób zatrudnionych, należeć będzie 
kompletowanie towarów do wysyłki zgodnie ze 
standardami firmy.

Wymagania:

■ Gotowość do pracy w różnych porach dnia, w tym 
w porze nocnej oraz w różne dni tygodnia (także  
w soboty i niedziele),

■ Gotowość do pracy fizycznej,
■ Doświadczenie w obsłudze wózków jezdniowych 

oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, 
■ Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
■ Dyspozycyjność.

Oferujemy:

■ Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się 
organizacji,

■ Umowę o pracę oraz bogaty pakiet świadczeń so-
cjalnych,

■ Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres: rekrutacja_biedronka@jmpolska.com, w tytu-
le maila wpisując numer referencyjny MAG/2015, lub 
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10:00-12:00: 22 319 84 61 

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
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