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Budżet dużych szans
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Budżet partycypacyjny 
ma zwolenników, jak 
i przeciwników. A jak jest 
w naszym regionie? 
 

Jedne gminy z wprowadzenia 
takiego budzetu wycofują WIĘCEJ  2 
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się rakiem, inne zastanawiają 
się jak do niego zachęcić. Dziś 
każdy mieszkaniec może złożyć 
do urzędu wniosek o przebudo-
wę drogi czy stworzenie placu 
zabaw. Wiele osób z tego rozwią-
zania jednak nie korzysta, sporo 
też w ogóle nie wie, że taka możli-
wość istnieje. 

Lekarstwem na to mają być 
budżety obywatelskie. Ideą ich 

Czy w naszym regionie budżet obywatelski zyska zwolenników?Czy w naszym regionie budżet obywatelski zyska zwolenników?

 Remcją 

wprowadzania jest zachęcenie 
mieszkańców do wysuwania ini-
cjatyw. Ale budżet obywatelski 
jest też narzędziem, które po-
zwala ludziom decydować o tym, 
które ze zgłoszonych propozycji 
powinny zostać zrealizowane. 
Czy wzrośnie zainteresowanie 
budżetem partycypacyjnym?

Już 21 i 22 marca WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz czytaj  3

 W Milanówku dzięki budżetowi obywatelskiemu 
powstanie plac zabaw
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PRUSZKÓW
„Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” 
to tytuł najnowszego programu zna-
nego kabaretu Neo-Nówka. Zosta-
nie zaprezentowany pruszkowskiej 
publiczności. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęła nasza redakcja. 
Neo-Nówkę tworzą Roman Żurek (li-
der i założyciel), Michał Gawliński 

i Radosław Bielecki. Kabaret ma na 
koncie wiele nagród, m.in. w ramach 
plebiscytu ogłoszonego przez or-
ganizatorów XXX Jubileuszowego 
Przeglądu Kabaretów PAKA w Kra-
kowie za Skecz Trzydziestolecia 
zostało uznane jego „Niebo”. 28 mar-
ca o godz. 20 w pruszkowskiej Hali 

Pielgrzymka kabaretu 
Neo-Nówka do miejsc śmiesznych

Znicz Neo-Nówka zabierze nas w za-
bawną podróż do miejsc, w których 
nic nie jest takie, jak być powinno. 
Bilety do nabycia w Biurze Podróży 
Sandy Travels przy ul. Wojska Pol-
skiego 46a, w Hali Znicz przy ul. Bo-
haterów Warszawy 4 lub na stronie 
www.biletynakabarety.pl. (KS)

Piątek, 6 Marca 2015
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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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Niedługo 
szybsza jazda
na obwodnicy 
REGION
Południowa obwodnica 
Warszawy to droga 
ekspresowa. Na trasie 
wciąż jednak obowiązują 
ograniczenia. Ma się
to zmienić.

Droga ekspresowa Konoto-
pa – Lotnisko miała być prze-
jezdna przed piłkarskim Euro 
2012. Nie udało się. Kierowcy 
z całej trasy głównej mogli ko-
rzystać dopiero we wrześniu 
2013 r. Pojawienie się samo-
chodów na S2 nie oznacza-
ło końca prac. Mimo, że od 
dwóch lat droga jest użytko-
wana, to roboty trwają.

Choć trasa nazywana jest 
ekspresówką, to ogranicze-
nia prędkości na niej mówią zu-
pełnie co innego. – Obecnie na 
południowej obwodnicy War-
szawy nie została jeszcze wpro-
wadzona stała organizacja 
ruchu, dlatego też dopuszczal-
na prędkość na trasie głównej 
to 100 km/h, a na jezdniach 
zbiorczo-rozprowadzających 

70 km/h – tłumaczy Małgo-
rzata Tarnowska, rzecznik 
prasowy warszawskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednak kierowcy niedługo 
po S2 będą mogli jechać szyb-
ciej. – Przewidywany termin 
usunięcia ograniczeń prędko-
ści to drugi kwartał bieżącego 
roku. Do tego czasu powinny 
być zrealizowane wszystkie 
prace wykończeniowe. Z uwagi 
na bezpieczeństwo pracowni-
ków wykonawcy jak i kierow-
ców, nie mamy możliwości 
wprowadzenia docelowej or-
ganizacji ruchu – zaznacza Ma-
łogorzata Tarnowska. I dodaje: 
– Dopuszczalna prędkość na 
trasie głównej będzie wyno-
siła 120 km/h, a na jezdniach 
zbiorczo-rozprowadzających 
– 90 km/h.  (AS)

Przewidywany 
termin usunięcia 
obecnych 
ograniczeń 
prędkości na S2 
to drugi kwartał 
tego roku

Planują kolejny audyt w magistracie
MILANÓWEK 
Ciąg dalszy audytów 
przeprowadzanych 
w Urzędzie Miasta 
Milanówka. Magistrat 
szuka fi rmy, która oceni 
jego działanie w zakresie 
gospodarki
nieruchomościami
i planowania
przestrzennego.

W planach jest sprawdzenie, 
czy prawidłowo wydane zosta-
ły decyzje dotyczące działek 
dzielonych. Przeprowadzają-
cy audyt przyjrzy się także ak-
tom notarialnym z okresu 2011 
– 2014 i sprawdzi, jak zmieni-
ły się wartości nieruchomości. 
Pod lupę będą wzięte również 

plany zagospodarowania prze-
strzennego.

Przeprowadzony audyt bę-
dzie już trzecim, odkąd w Mi-
lanówku zmieniła się osoba 
piastująca stanowisko burmi-
strza. Poprzednie dwa to audyt 
kadrowy i audyt inwestycyjny. – 
Nie szukam dziury w całym, ale 
jeśli coś nie działa tak, jak po-
winno, to chcę o tym wiedzieć. 
Wszystko po to, żebym mogła 
racjonalnie zarządzać miastem 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
obecna burmistrz Milanówka. 
– Jeśli audyt wykaże jakieś nie-
prawidłowości, podejmę odpo-
wiednie działania. Te wskaże 
mi audytor – dodaje.

W planach jest jeszcze zle-
cenie zewnętrznej firmie prze-

prowadzenie audytu infor-
matycznego. Burmistrz Kwiat-
kowska: – Audyt wewnętrz-
ny wykazał nieprawidłowo-
ści, dlatego chciałabym, żeby 
przyjrzał się temu ktoś spoza
urzędu.  (KS)

Jedno z drzew runęło 
na plac zabaw
PRUSZKÓW
Podczas ulewy i silnego 
wiatru zawaliło się 
jedno z drzew na terenie 
przedszkola przy ul. 
Jasnej. O zdarzeniu 
zaalarmowali nas 
zaniepokojeni rodzice.

– W poniedziałek (2 marca 
– przyp. red) popołudniu na te-
renie placu zabaw w przedszkolu 
nr 14 zawaliło się drzewo. Cho-
dzi tam również moje dziecko 
i wiem, że w godzinach przed-
południowych bawiły się tam 
dzieci – informował jeden z rodzi-
ców. – Proszę o sprawdzenie te-
go zdarzenia. Zastanawiam się 
czy urzędnicy przeprowadzają 
okresowe badania stanu drzew 
rosnących w tej i innych placów-
kach przedszkolnych – dodawał.

Z informacji jakie uzyskaliśmy 
pruszkowskim urzędzie miejskim 
wynika, że za stan drzew rosnących 
na obszarze danej nieruchomości 
odpowiedzialny jest właściciel te-
renu. – Powyższy teren jest w użyt-
kowaniu przedszkola wobec czego 
gmina się nim nie zajmuje. Wszyst-
kie placówki oświatowe we wła-
snym zakresie są zobowiązane 
do właściwego utrzymania ziele-
ni. Z sekretariatu przedszkola uzy-
skaliśmy informację, że wyłamanie 
drzewa było zdarzeniem losowym 
– wyjaśniała Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik wydziału 
ochrony środowiska urzędu mia-
sta w Pruszkowie.

– Jeden z trzech świerków na 
naszym terenie został wyrwany 
z korzeniami przez wiatr. Pod-
czas popołudniowej wichury drze-
wa „kładły” się na wszystkie strony, 
ale wówczas na placu zabaw nie by-
ło dzieci – powiedziała Zdzisława 
Pejas, dyrektor przedszkola nr 14.

Jak dyrekcja placówki dba 
o „drzewne” bezpieczeństwo na 
swoim terenie? Pejas: – Nie ma 
takiego przepisu, który obligo-
wałby nas do przeprowadzania 
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Do dziś tylko niektóre samorządy 
w naszym regionie skłaniają się 
do wprowadzenia budżetu par-
tycypacyjnego. Jako pierwsze na 
liście chętnych znalazły się Gro-
dzisk Mazowiecki i Milanówek. 
Obie gminy przeprowadziły sze-
reg konsultacji i spotkań, ale coś 
nie wypaliło, a przynajmniej nie 
do końca. – Finalnie okazało się, 
że zainteresowanie tym pomy-
słem było znikome. Pewnie bę-
dziemy jeszcze do tej idei wracać 
– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – W pierwszej kolejności 
musimy się zastanowić dlaczego 
mieszkańcy nie interesowali się 
tym tematem – dodaje. 

Nieco lepiej wypadł Milanó-
wek. Tam udało się nie tylko ze-
brać pomysły od mieszkańców, 
ale i przeprowadzić głosowanie. 
Ale i w tym przypadku trudno po-
wiedzieć, że obywatele byli tym 
tematem bardzo zainteresowani. 
– Faktycznie formuła była dość 
eksperymentalna, ale w tym roku 
przy zbieraniu propozycji chce-
my to nieco sformalizować – wy-
jaśnia Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. – Chodzi 
nam o to, by mieszkańcy zrozu-
mieli jakie mamy intencje i na 
czym to polega – zaznacza. 

Cykl spotkań na temat budżetu 
partycypacyjnego i inicjatyw oby-
watelskich rusza też w Podkowie 
Leśnej. Burmistrz Artur Tusiński 
mówi: – Dziś wiele samorządów, 
które kilka lat temu wprowadzi-
ły taki budżet się z niego wycofu-
je. To może oznaczać, że albo coś 
robimy źle, albo nasza demokra-
cja jest jeszcze zbyt młoda na ta-
ką formę. My do tematu budżetu 
partycypacyjnego podchodzimy 
ostrożnie, by nie zniszczyć tego 
„bakcyla”. Kiedy zatem można 
spodziewać się obywatelskiego 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dobrym tego przykładem jest 
sonda prowadzona przez prusz-
kowski magistrat, która dotyczyła 
budowy wybiegu dla psów przy 
wiadukcie nad torami PKP. Su-
gestie w tej sprawie do urzę-
du przesłało wtedy niecałe 20 
osób, w momencie gdy w mie-
ście mieszka ponad 55 tys. osób!

Czy zatem Pruszków docze-
ka się budżetu partycypacyjne-
go? Jest szansa, że tak. Póki co, 
radni uzgodnili, że do końca te-
go roku ma powstać regulamin 
naboru wniosków, sposób dzie-
lenia pieniędzy oraz wyliczania 
kwoty budżetu. Później ma ru-
szyć „kampania”, a następnie 
zbieranie wniosków, tak by we 
wrześniu 2016 roku te najlep-
sze trafi ły do miejskiego budżetu. 

– Cieszy mnie to, że radni na 
komisji byli tak zgodni. Budżet 
partycypacyjny warto wprowa-
dzić, ale trzeba to zrobić rozważ-
nie, a nie na szybko. Zdajemy 
sobie sprawę, że jest tu wiele nie-
wiadomych. Nie chcemy też, żeby 
budżet skonfl iktował w jakiś spo-
sób środowiska mieszkańców. Bo 
nie o to w tym wszystkim chodzi  
– podkreśla Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.  

A Wy, Czytelnicy, jakie inwe-
stycje widzielibyście w budżecie 
partycypacyjnym? Czekamy na 
pomysły, które możecie wysłać 
na adres kontak@wpr24.pl. 

budżetu obywatelskiego w Pod-
kowie? – Najwcześniej w 2017 r. 
– odpowiada burmistrz Tusiński. 

Również w Pruszkowie rok 
2017 został roboczo wyznaczo-
ny jako graniczny. Dlaczego robo-
czo? Bo sam pomysł jest w powi-
jakach. 4 marca odbyło się spe-
cjalne posiedzenie komisji prawa, 
bezpieczeństwa i administracji, 
gdzie radnym i gościom zaprezen-
towano pomysł wprowadzenia 
w mieście budżetu partycypacyj-

nego. Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że do tematu trzeba po-
dejść ostrożnie. Przede wszyst-
kim należy postawić na promocję 
pomysłu wśród mieszkańców. 
Zwłaszcza, że dziś niechętnie 
uczestniczą oni w konsultacjach 
dotyczących małych inwestycji. 

– Zdajemy 
sobie sprawę, 
że jest tu wiele 
niewiadomych 
–podkreśla Andrzej 
Królikowski, 
wiceprezydent 
Pruszkowa

Dyrekcja obiecuje 
dokładniejsze 
sprawdzenie czy 
pozostałe drzewa 
nie są zagrożeniem 
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 Pomysł budżetu obywatelskiego omawiano w Pruszkowie 

kontroli np. raz w roku. Ale ja-
ko gospodarze zwracamy uwagę 
na stan drzew. W minione waka-
cje fi rma zewnętrzna przycinała 
świerki i nie zgłaszała, że mogą sta-
nowić zagrożenie.

Jednak wobec poniedziałko-
wego zawalenia się świerku, dy-
rekcja obiecuje dokładniejsze 
sprawdzenie czy pozostałe drze-
wa nie są zagrożeniem dla dzie-
ci. – Zwrócimy się w tej sprawie 
po pomoc do wydziału ochrony 
środowiska – zapewnia dyrektor 
Zdzisława Pejas.  (EL)
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Budżet dużych szans
Czy w naszym regionie budżet obywatelski zyska zwolenników?



3GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 6 Marca 2015

ZŁOM 
CIENKI
ZŁOM 
GRUBY

0,62
0,72 INFO 500 501 501

GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
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SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW
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PRUSZKÓW
Rozważasz zakup 
domu, mieszkania 
lub działki? Szukasz 
inspiracji i materiałów 
do wykończenia 
swojej nieruchomości?
Chcesz uzyskać 
poradę kredytową? 
Przyjdź na 7. edycję
WPR Targów 
Nieruchomości 
i Wnętrz, która odbędzie 
się 21 i 22 marca 
w Pruszkowie. Wstęp na 
imprezę jest bezpłatny.
 

W PR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz to 
pierwsza regionalna 

giełda nieruchomości na Mazow-
szu. Podczas wiosennej, siódmej 
edycji, swoje oferty zaprezentuje 
kilkudziesięciu wystawców: de-
weloperzy, samorządy, banki, 
doradcy fi nansowi, pośrednicy 
w obrocie nieruchomościami 
oraz fi rmy z branż związanych 
z aranżacją wnętrz. 

Na targach zobaczyć można 
będzie zarówno inwestycje z ryn-
ku pierwotnego, jak i wtórnego. 
Większość wystawców przygo-
tuje promocyjne oferty, obowią-
zujące tylko w czasie imprezy. 
Goście będą mogli zapoznać się 
również z bogatą gamą usług do-
datkowych, m.in. wyposażenia 
i aranżacji wnętrz oraz doradz-
twa fi nansowego. W specjalnej 

i kolejne 40, które zjawi się na 
targach w niedzielę otrzyma kar-
ty rabatowe Home Profi t. Aby 
otrzymać kartę należy podejść 
do stoiska informacji i oczywi-
ście być jednym z pierwszych 
40 gości. 

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp jest wolny. Od-
bywają się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta 
Pruszkowa Jana Starzyńskiego.

Sponsorem targów jest Agro-
man. Partnerem targów jest 
Home Profit i Open Finance. 
Patronat medialny objęły: Me-
tro, Gazeta WPR, WPR24.pl, 
tabelaofert.pl, nieruchomosci.
biz, KRN.pl, szybko.pl, GTV, 
TEL-KAB, nadarzyn.tv obiek-
tyw.info, apartamenty.pl oraz 
Radio Bogoria.  (Red.)

strefie znajdą się także sto-
iska samorządowe.

Dla gości imprezy przygoto-
wanych zostanie wiele atrakcji, 
m.in. Targowy Klub Malucha 
prowadzony przez brwinow-
skie przedszkole „Tuptuś” i Ka-
wiarnia Targowa zorganizowana 
przez Restaurację „Kamienica”. 
Podczas targów będzie można 
skorzystać z bezpłatnej tablicy 
ogłoszeń. Nie zabraknie także 
stoiska z bezpłatnymi porada-
mi kredytowymi, gdzie niezależni 

Wkrótce WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
7. edycja imprezy odbędzie się już 21 i 22 marca w Hali Znicz. Gości targów czeka wiele atrakcji

Reklama

doradcy zaprezentują również 
ofertę przygotowaną specjalnie 
na targi. W hali znajdą się też 
centrum informacji o progra-
mie „Mieszkanie dla Młodych” 
oraz stoiska z bezpłatnymi pora-
dami architekta wnętrz Łukasza 
Franosika z Atelier LPF. 

To jednak nie wszystko. Dla 
gości targów fi rma Home Pro-
fi t przygotowała niespodziankę. 
Pierwsze 40 osób, które od-
wiedzi halę targową w sobotę 

Podczas targów 
swoje oferty 
zaprezentuje
kilkudziesięciu 
wystawców

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
21 i 22 marca 2015 r. w godz. 10.00-16.00

Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl

Kontakt dla mediów: Anna Juszczak-Borysiuk, tel. 22 758 77 88, 882 063 073
e-mail: anna.borysiuk@wprmedia.pl

PRUSZKÓW
W środowy (4 marca) wieczór doszło 
do wypadku na zamkniętym przejeź-
dzie w ciągu ul. Działkowej w Prusz-
kowie. Mężczyzna wpadł pod pociąg. 
O zdarzeniu poinformował nas czy-
telnik Paweł. – Pociąg zabił człowieka 
na dawnym przejeździe w ciągu uli-
cy Działkowej – napisał na skrzynkę 

kontakt@wpr24.pl. Jego informa-
cję potwierdziła policja. – Zgłosze-
nie otrzymaliśmy kilkanaście minut 
pod godzinie 20. Pociąg Intercity re-
lacji Katowice – Warszawa potrą-
cił człowieka. Ofi ara to mężczyzna 
– mówiła „na gorąco” kom. Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy Komendy 

Mężczyzna wpadł pod pociąg 
na zamkniętym przejeździe 

Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Gdy oddawaliśmy numer do druku 
nie było jeszcze wiadomo, czy męż-
czyzna, który przechodził przez toro-
wisko w niedozwolonym miejscu 
nie zauważył pociągu czy przyczyna 
wypadku jest inna. Policjanci nie 
wykluczali też samobójstwa. (AS)
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RASZYN
W raszyńskim magistracie roszady. 
Z funkcji zastępców wójta zrezygno-
wali Marzena Lechańska i Miro-
sław Chmielewski (został radnym 
powiatowym, także nieetatowym 
członkiem zarządu powiatu prusz-
kowskiego). Od początku marca za 
sterami raszyńskiego magistratu 

pozostaje więc tylko wójt Andrzej 
Zaręba (na zdjęciu). Zapytaliśmy go, 
kiedy poznamy nazwisko nowego za-
stępcy. Okazuje się, że włodarz Ra-
szyna się z tym nie spieszy. – Póki co 
nie powołuję nowego zastępcy. Sam 
jestem w stanie pełnić nadzór nad 
referatami, za które do tej pory byli 

Brak zastępców, czyli 
oszczędność dla gminy

odpowiedzialni moi zastępcy. Je-
stem w stanie wszystko to pogodzić 
– podkreśla Zaręba. Wójt w nowej 
sytuacji widzi spore plusy. – Do tej 
pory zastępców było dwóch. Teraz 
ich pensje i dodatki pozostaną w bu-
dżecie. Takie rozwiązanie to również 
oszczędność dla gminy – mówi. (AS)
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Felerne lodowisko będzie tylko wspomnieniem?
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
lodowisko uruchomiono 
na ferie zimowe 
i nie podziałało zbyt 
długo. Ten scenariusz 
w przyszłości nie 
powinien się powtórzyć.

Tegoroczna zima jest łaskawa. 
Do tej pory nie było dużych opa-
dów śniegu ani drastycznie ni-
skich temperatur. I właśnie przez
brak mrozów mieszkańcy Prusz-
kowa nie mogli się nacieszyć 
lodowiskiem przy ulicy Gomu-
lińskiego. Co ciekawe, okoliczne 
miejscowości (Grodzisk Mazo-
wiecki czy Podkowa Leśna) ta-
kich problemów nie miały.

Dziś z zimowych ślizgawek ra-
czej nikt nie skorzysta, są powoli 
likwidowane. Niebawem nasta-
nie kalendarzowa wiosna, a po-
goda za oknem bardziej skłania 
do jazdy na rolkach niż do wyko-
nywania łyżwowych akrobacji. 

Nie zmienia to faktu, że wciąż 
pojawia się pytanie: czy prusz-
kowskie lodowisko w przyszło-
ści może funkcjonować inaczej? 
– Czy w przyszłym roku lodowi-
sko mogłoby być czynne dłużej 
np. do godziny 21 czy 22? Może 
warto byłoby również uruchomić 
wypożyczalnię łyżew. Myślę, że 
to przyciągnęłoby mieszkańców 
– zaznaczała radna Emilia Wró-
blewska na lutowym posiedze-
niu rady powiatu.

Te kwestie są otwarte, ale sta-
rostwo w pierwszej kolejności 
chce się uporać z problemami 
technicznymi. – Dobrze było-
by, gdyby atrakcje kupowane 
za olbrzymie pieniądze służyły 
troszeczkę dłużnej. W tym roku 

udało się uruchomić lodowisko 
na ferie. W przyszłości będzie-
my się starali to zrobić tak, by 
przez okres zimy to lodowisko 
działało – mówił Zdzisław Si-
piera, starosta pruszkowski.

I dodawał: – Przed nowym 
sezonem musimy jasno okre-
ślić czy nie wymienić pew-
nych elementów lub czy nie 
warto byłoby za zadaszyć lo-
dowiska. W sytuacji gdy ma-
my temperaturę około 6 stopni 
i do tego popadałby deszcz, to 
dziś ten system by nam tego 
nie schłodził. Na tafli stała-
by woda, a wtedy to już nie 
jest lodowisko tylko Stadion 
Narodowy podczas pamięt-
nego meczu.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN 
Mały, ciasny, niewygodny 
– tak można krótko 
streścić warunki 
w komisariatcie 
policji w Raszynie. 
Jednostka miała 
zostać rozbudowana,
ale wciąż na to czeka...
 

O planach rozbudowy ko-
misariatu w Raszynie 
mówiło się od dawna. 

Już w 2010 roku ówczesny wójt 
Janusz Rajkowski podkreślał, że 
budynek przy al. Krakowskiej, 
w którym mieści się policyjna 
jednostka, nie jest dostosowa-
ny do tak dużej ilości spraw. 

Choć kadra w raszyńskim ko-
misariacie jest niewielka – pra-
cuje tam ok. 30 osób – to warun-
ki lokalowe pozostawiają wie-
le do życzenia. I właśnie z tego
powodu rozbudowa komisaria-
tu w Raszynie jest tak potrzeb-
na. – Charakterystyka regionu, 
który obejmujemy jest dość spe-
cyfi czna. Tuż obok mamy dwie 
drogi krajowe, co wiąże się z du-
żą ilością zdarzeń drogowych, 
a co za tym idzie i pracy dla na-
szych policjantów – podkreśla 
kom. Dariusz Kruziewicz, ko-
mendant komisariatu w Raszy-
nie. – Warunki pracy w komi-

Stołecznej Policji. – Inwestycja 
na terenie Komisariatu Policji 
w Raszynie aktualnie nie zosta-
ła zakwalifi kowana do realizacji 
w ramach Programu Standary-
zacji Komend i Komisariatów 
Policji, a jego rozpoczęcie uza-
leżnione jest od wprowadzenia 
do planu inwestycyjnego poli-
cji oraz pozyskania środków fi -
nansowych – zaznacza podkom. 
Iwona Jurkiewicz z zespołu pra-
sowego KSP.

Czy to oznacza, że plany roz-
budowy raszyńskiego komisa-
riatu trafi ły do szufl ady? Nie. 
– W ubiegłym tygodniu do biura 

sariacie również nie są najlep-
sze. Liczymy, że zmieni się to po 
rozbudowie – dodaje. 

Co więc z tą rozbudową? Za-
pytalismy o to w Komendzie 

Komisariat liczy na rozbudowę
Warunki lokalowe w raszyńskim komisariacie pozostawiają wiele do życzenia

– Swoją pomoc 
przy rozbudowie 
komisariatu wciąż 
deklarujemy 
– podkreśla wójt 
Andrzej Zaręba
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Warunki lokalowe w raszyńskim komisariacie pozostawiają wiele do życzenia

 O planach rozbudowy komisariatu w Raszynie 
mówiło się od dawna

rady wpłynęło pismo z KSP 
z prośbą o wsparcie rozbudowy 
komendy. W tym roku środków 
nie możemy wygospodarować, 
bo budżet został już uchwalo-
ny, ale konstruując przyszło-
roczny budżet będziemy mogli 
to uwzględnić – wyjaśnia An-
drzej Zaręba, wójt Raszyna. 
– W pierwszej kolejności nasza 
rada musi przyjąć uchwałę in-
tencyjną, a później musimy zaw-
rzeć porozumienie z komen-
dą – dodaje. 

Warto wspomnieć, że magi-
strat w Raszynie przez lata re-
zerwował środki potrzebne do 
wsparcia rozbudowy miejsco-
wego komisariatu. W tym roku 
takiej pozycji w gminnym bu-
dżecie nie ma. – Przez cztery 
lata mieliśmy na ten cel rezer-
wowane 2 mln zł. Tym samym 
blokowaliśmy środki na inne 
potrzebne mieszkańcom in-
westycje. Teraz z tego zrezy-
gnowaliśmy, ale swoją pomoc 
przy rozbudowie komisariatu 
wciąż deklarujemy – podkreśla 
wójt Zaręba. 

Podkomisarz Iwona Jurkie-
wicz zaznacza, że gdy gmina za-
deklaruje wsparcie Komenda 
Stołeczna Policji będzie mogła 
wpisać rozbudowę komisaria-
tu do programu standaryzacji. 
Jest więc szansa, że policjanci 
z Raszyna w końcu doczekają 
się lepszych warunków pracy. 

Protest nadal rozpatrywany
NADARZYN
Od wyborów 
samorządowych minęły 
już ponad trzy miesiące, 
a protest wyborczy 
w sprawie podejrzenia 
nieprawidłowości przy 
wyborach w Nadarzynie 
wciąż jest rozpatrywany. 
24 lutego sąd przesłuchał 
świadków.

Protest wyborczy złożyły dwa 
komitety: KWW Zielona Gmi-
na – Nasz Dom oraz KWW Ar-
kadiusz Koper – Platforma dla 
Nadarzyna. Zdaniem ich przed-
stawicieli podczas wyborów sa-
morządowych, które odbyły się 
16 listopada ubiegłego roku, do-
szło do manipulacji poprzez 
dopisanie do spisu wyborców 
dużej liczby osób, a także do po-
dwójnego wydawania kart do 
głosowania. W związku z tym 
komitety wniosły o unieważnie-
nie wyborów w okręgach nr 3, 4, 
6, 7, 8, 12, 13, 14 i 15. Jak zauwa-
żyła w swojej opinii w sprawie 
sędzia Dorota Tyrała, Komisarz 
Wyborczy w Warszawie, w po-
zostałych okręgach „mandaty 
otrzymali kandydaci Komitetu, 
który reprezentuje Skarżący”.

24 lutego w Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie przesłu-
chano siedmiu spośród ośmiu 
świadków w sprawie, w tym 
przewodniczącą gminnej ko-
misji wyborczej, członków 
komisji wyborczej oraz kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Nadarzynie. Wśród przesłu-
chiwanych osób znalazł się 
Robert Bernatowicz, który pod-
czas wyborów pełnił funkcję 
męża zaufania. Według niego 
osoby biorące udział w głoso-
waniu często mają problem ze 
wskazaniem swojego adresu za-
meldowania. – Przyszła pani 
z dwoma osobami i ci ludzie zu-
pełnie nie wiedzieli, co mają ro-
bić i po co tu są. Chciała wejść 
z nimi za kotarę, żeby razem 
zagłosować – mówił Bernato-
wicz. W odpowiedzi usłyszał, 
że wszyscy przedstawili doku-
menty stwierdzające, że mają 
polskie obywatelstwo, a kobie-
ta chciała wejść za kotarę, żeby 
podać mężowi okulary.

Wątpliwości co do dotrzy-
manych w trakcie wyborów 
procedur jest więcej. Będą rozpa-
trywane 24 marca. Na ten dzień 
sąd wyznaczył termin kolej-
nej rozprawy.  (KS)
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Ponownie pójdą do urn
MILANÓWEK
Wybory uzupełniające 
do milanowskiej rady 
miasta odbędą się 
17 maja – taką datę 
wyznaczył wojewoda 
mazowiecki.

Cezary Nowak, który starto-
wał w listopadowych wyborach 
do rady miasta z listy „Razem 
dla Milanówka” zrezygnował 
z mandatu. Z tego powodu 
mieszkańcy Milanówka będą 
musieli ponownie wybrać się do 
urn. Ale nie wszyscy. Koniecz-
ne jest powtórzenie wyborów 
w okręgu 2. Dziś wiadomo już, 

że zostaną one przeprowadzone 
17 maja. Kandydaci na radnych 
mogą zgłaszać się do komisa-
rza wyborczego do 7 kwietnia. 
Warto tu dodać, że nawet gdyby 
do rady nie dostał się kandydat 
„Razem dla Milanówka” to i tak 
nie zmieni się w niej układ sił. 
Niezależnie od wyników wybo-
rów stabilną większość w radzie 
ma Stowarzyszenie Porozumie-
nie Samorządowe Milanówek 
Dziś i Jutro.

Nie tylko milanowianie po-
nownie pójdą do urn. Wybory 
uzupełniające odbędą się też
(o czym już informowaliśmy) 
15 marca w Piastowie.  (AS)
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BRWINÓW
W siedzibie Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Brwinowa ruszył remont. 
Chodzi o pomieszczenia na pierw-
szym piętrze budynku przy 
ul. Pszczelińskiej 3. Prace potrwają 
ok. 2-3 miesięcy. – Pomieszczenia te 
przejdą gruntowny remont, częścio-
wo wykonywany siłami własnymi, 

czyli przez pracowników komunal-
nych urzędu gminy – informuje Mi-
rosława Kosiaty, kierownik biura 
promocji brwinowskiego magistra-
tu. Co już udało się zrobić? – W lutym 
zostały wykonane prace związa-
ne z hydrauliką, czyli ogrzewaniem 
sal – wyjaśnia przedstawicielka 

Pomieszczenia OSP Brwinów 
przejdą generalny remont

urzędu. Plany na najbliższy czas to 
m.in. wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej i podwieszanego sufi -
tu. Przeznaczenie pomieszczeń nie 
zmieni się po zakończeniu remontu. 
Kosiaty: – Sala będzie jak dotąd 
wykorzystywana na większe spotka-
nia i uroczystości. (EL)

Piątek, 6 Marca 2015

Reklama

Zapraszamy  
do nowego sklepu  

Bacówka w Pruszkowie  
przy ul. Ołówkowej 1Dprzy ul. Ołówkowej 1D

www.bacowakatowary.pl 
Facebook/bacowkasklep

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kierowcy podkreślają,
że mimo lekkiej zimy 
dziur w drogach jest 
wiele. Kiedy ruszą 
remonty jezdni? 
Niebawem. Co więcej, 
powiat pruszkowski chce 
stworzyć pogotowie 
drogowe, które mogłoby 
reagować w nagłych 
przypadkach.
 

Dziury, pęknięcia, zapadli-
ska – tak wygląda wiele 
dróg w naszym regionie. 

Kierowcy słusznie narzekają 
na stan najważniejszych arterii 
w miastach. Często z lekką iro-
nią podkreślają, że na niektórych 
drogach nie powinno być ograni-
czeń, bo przejazd po nich samo-
chodem osobowym z prędkością 
20 czy 30 km/h grozi uszkodze-
niem auta. No chyba, że ktoś ma 
ochotę wyjechać na testy samo-
chodem terenowym...

Sipiera wspólnie z zarządem 
powiatu szykują małą rewolu-
cję. – Interwencja na drogach 
powinna być natychmiastowa. 
Dziś jest to niemożliwe, bo nie 
mamy takiego systemu. Może-
my wysłać pracownika wydzia-
łu inwestycji z łopatką i kazać 
mu łatać dziury, ale nie o to tu
chodzi – tłumaczył na luto-
wej sesji rady powiatu Sipiera. 
– Nie może być tak, że dziury 
są, a my będziemy się zasłaniać, 

Powiat pruszkowski nie-
bawem rozstrzygnie przetarg 
na remonty dróg. Ale to nie 
wszystko. Starosta Zdzisław 

tym, że mamy państwo pra-
wa i w momencie uszkodze-
nia auta obywatel może iść do 
sądu – dodał.

Od wielu lat za „naprawia-
nie” dziur na drogach powiato-
wych odpowiedzialne są zew-
nętrzne firmy, które interweni-
ują zgodnie z zapisami w umo-
wie. Zwykle na załatanie dziury 
w jezdni trzeba czekać od kil-
ku do kilkunastu dni. Na doda-
tek nie przy wszystkich dro-
gach powiatowych znajduje się 
oświetlenie. W takich warun-
kach, zwłaszcza nocą lub w desz-
czowy dzień, o uszkodzenie au-
ta nie jest trudno.

Zdzisław Sipiera: – Przebudo-
wujemy ten system, ale nie jest 
to zadanie łatwe. Musimy od-
dzielić duże zadania, z którymi 
nie damy sobie sami rady od tych 
sytuacji, gdzie sami możemy in-
terweniować.

Starosta pruszkowski zazna-
czył, że w planach jest utworze-
nia niewielkiego zespołu, który 
mógłby działać podobnie jak po-
gotowie drogowe. 

Zabiorą się za dziury w jezdniach
Powiat planuje utworzenie niewielkiej grupy „drogowej” do nagłych przypadków
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– Interwencja na 
drogach powinna być 
natychmiastowa 
– mówi starosta Sipiera

Powiat planuje utworzenie niewielkiej grupy „drogowej” do nagłych przypadków

www.rezydencjawarszawska.plBiuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25

od 5 500 zł/m2

- 2 minuty pieszo do stacji SKM

- zielone ogrody na dachu oraz na patio

- restauracje, sklepy i punkty usługowe na parterze

- światłowód w każdym mieszkaniu: internet 300MB/s

w  p r z e d s p r z e d a ż yw centrum Piastowa
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GRODZISK MAZOWIECKI
Strażnicy miejscy podali harmo-
nogram najbliższych kontroli ra-
darowych. Na ul. Warszawskiej 
w Grodzisku będą kontrolować 
prędkość 9 marca (godz. 7-10), 
12 marca (godz. 7-11), 20 marca 
(godz. 16-20) oraz 27 marca (15-
20). Kolejny punkt w mieście to 

ul. Graniczna. Pomiary będą pro-
wadzone 9 marca (godz. 11-13), 
13 marca (godz. 7-11), 23 marca 
(godz. 7-12) i 31 marca (godz. 7-11). 
Kierowcy powinni też zachować 
ostrożność w Opypach na ul. Ma-
zowieckiej. Fotoradar pojawi się 
tam 10 marca (godz. 7-11), 19 marca 

Lepiej zdjąć nogę z gazu, 
bo za rogiem kontrola radarowa

(godz. 16-20), 24 marca (godz. 7-11) 
oraz 30 marca (godz. 7-10). Na liście 
kontrolowanych punktów znalazła 
się również ul. Osowiecka w Ada-
mowiznie. Kiedy? 11 marca (godz. 
6-11), 18 marca (godz. 6-11), 25 mar-
ca (godz. 6-11), 27 marca (godz. 6-11) 
oraz 30 marca (godz. 11-14). (EL)

Piątek, 6 Marca 2015

Ulice Jasna i Zdziarska czekają na przebudowę
PRUSZKÓW
Korzystanie 
z pruszkowskich ulic 
Jasnej i Zdziarskiej 
może być kłopotliwe 
dla tych kierowców, 
którzy na co dzień 
nie siadają za kółkiem 
samochodów 
terenowych...

Dziurawa jak szwajcarski ser 
ul. Jasna jeszcze poczeka na 
przebudowę. Powód? Unie-
ważniono przetarg, w ramach 
którego miał być wyłoniony 
wykonawca robót. Do urzędu 
miejskiego w Pruszkowie wpły-
nęło 13 ofert, ale przewyższyły 
możliwości budżetu zaplanowa-
nego na modernizację Jasnej. – 
Planowaliśmy przeznaczyć na 
ten cel 200 tys. zł i trzeba przy-
znać, że była to kwota niereal-
na. Najniższa oferta opiewała 
na 500 tys. zł – mówi Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej prusz-
kowskiego magistratu.

Kolejne poszukiwania wy-
konawcy rozpoczną się, kiedy 
znajdą się dodatkowe środ-
ki. Korach: – Czekamy na roz-
strzygnięcie innych przetar-
gów i oszczędności w budże-
cie. Następny przetarg zosta-
nie ogłoszony w ciągu dwóch, 
trzech miesięcy.

kanał deszczowy, a to jego po-
wstanie zazwyczaj spowalnia 
roboty. Zakładamy, że zadanie 
zostanie zrealizowane w ciągu 
maksymalnie trzech miesięcy 
i ulica będzie gotowa najpóźniej 
we wrześniu – wyjaśnia naczel-
nik Korach.

Na przebudowę czeka też 
ulica Zdziarska na odcinku od 
Tuwima w kierunku granicy 
miasta. Piach, który po desz-
czu zamienia się w błoto, zo-
stanie zastąpiony przez kostkę 
brukową. Obok ulicy pojawi się 
też ścieżka rowerowa.

Te plany urzeczywistnią się 
niedługo, bo ratusz właśnie wy-
łonił wykonawcę prac. – Moder-
nizacja ulicy Zdziarskiej będzie 
zadaniem bardziej pracochłon-
nym, dlatego nie czekamy do wa-
kacji – mówi Elżbieta Korach. 
– Jesteśmy w trakcie podpisy-
wania umowy, wykonawca musi 
jeszcze opracować tymczaso-
wą organizację ruchu, która 
będzie obowiązywać w trakcie 
prac. Zanim to nastąpi, powin-
ny poprawić się warunki pogodo-
we i będziemy mogli rozpocząć 
budowę – dodaje.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Zespół Szkół nr 2 
w Grodzisku zmieni 
oblicze. Trwają 
przygotowania do 
rozbudowy placówki. 
O tym jak będzie 
wyglądała szkoła 
dowiemy się już 
w czerwcu.
 

D ziś w grodziskiej „dwój-
ce” przy ulicy Westfala 
pobiera naukę blisko 

1000 dzieci. Cześć z nich to 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2, a część Gimnazjum nr 2. 
W placówce działają również od-
działy zerowe. Kłopot w tym, że 
budynek szkoły, który powstał 
24 lata temu, wyraźnie odsta-
je od dzisiejszych rozwiązań 
architektonicznych. Przez lata 
nie było tu np. odpowiedniego 
zaplecza sportowego. Dopiero 
w 2003 roku uczniowie zaczęli 
korzystać z nowo wybudowanej 
hali sportowej. 

W szkole panuje tłok, a część 
roczników uczy się na zmiany. 
Żeby polepszyć warunki do na-
uki gmina zdecydowała się na 
rozbudowę placówki, „dwójka” 
ma się powiększyć o dodatkowe 
skrzydło. – Znajdzie się w nim 
sześć sal lekcyjnych oraz  du-
ża klatka schodowa z windą 
dla osób niepełnosprawnych 

gminy. – Rozbudowa poprawi 
warunki lokalowe szkoły i do-
stosuje obiekt do obowiązu-
jących przepisów w zakresie 
budowlanym oraz instalacyj-
nym – dodaje. 

Od ubiegłego roku trwa przy-
gotowywanie dokumentacji 
projektowej. – Wszystkie prace 
idą zgodnie z planem. Projekt 
ma być gotowy w czerwcu – za-
znacza Olkowski. Warto jednak 
wspomnieć, że dopiero na po-
czątku lutego radni dali rozbu-
dowie szkoły zielone światło. 
Jak? Chodziło o zatwierdze-
nie zmian w miejscowym pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego. Bez tego na działce 

– wylicza Stanisław Olkowski, 
kierownik Obsługi Inwesty-
cyjno-Technicznej grodziskiej 

Szkole przybędzie skrzydło
Trwają przygotowania do rozbudowy Zespołu Szkół nr 2 w Grodzisku. 
Jest szansa, że prace wystartują jeszcze w tym rokuJest szansa, że prace wystartują jeszcze w tym roku

szkoły nie można byłoby dobu-
dować skrzydła. 

Kiedy ruszy sama rozbudowa 
szkoły? Olkowski: – Dopiero po 
odebraniu dokumentacji projek-
towej będziemy mogli przygo-
tować dokumenty do przetargu 
na wykonawcę prac. Jest szan-
sa, że roboty ruszą w tym ro-
ku, ale bardziej będą wiązały 
się z przygotowaniem terenu 
i zwiezieniem materiałów niż 
z samą budową. Wszystko za-
leży od rozstrzygnięć w prze-
targu i... pogody. 

Stanisław Olkowski zazna-
cza, że dziś trudno jest też mó-
wić o czasie trwania i organizacji 
budowy. – Wszystko zależy od 
projektu. Chcemy, by część prac 
budowlanych była prowadzona 
w trakcie roku szkolnego, a część 
w wakacje – mówi. I dodaje: 
– Postaramy się tak zorganizo-
wać plac budowy, by uczniowie 
mogli korzystać z boisk. Być mo-
że będziemy musieli odgrodzić 
skocznie do skoku w dal, ale to 
nie jest jeszcze pewne. 

Po zakończeniu prac budow-
lanych w szkole zrobi się luźniej.
Jest też szansa, że placówka 
będzie działać w trybie jedno-
zmianowym. W najbliższym 
czasie planowana jest również
przebudowa ul. Westfala. Dzię-
ki temu rodzice będą mogli wy-
godnie podwozić dzieci na za-
jęcia. Modernizacja ulicy po-
winna rozpocząć się na przeło-
mie marca i kwietnia. 

Drzewa zniknęły, ale była 
zgoda na ich wycinkę
PRUSZKÓW
Niedawno z ulicy 
Komorowskiej 
w Pruszkowie zniknęło 
13 starych drzew. 
Mieszkańcy zastanawiają 
się, czy deweloper 
miał zgodę na wycinkę.
 – Na wszystkie prace 
mieliśmy odpowiednie 
pozwolenia – odpowiada.

Po obu stronach Komorowskiej 
ciągną się szpalery starych i wy-
sokich drzew. Niedawno kilka-
naście drzew z nich wycięto, co 
spotkało się z oburzeniem miesz-
kańców. – Chciałbym zwrócić 
uwagę na wycinkę drzew, a do-
kładnie pięknych akacji na ul. 
Komorowskiej. Kto na to po-
zwolił? Teraz co, posadzone 
zostaną zwykle młode drzew-
ka w ramach promocji zakupu 
„apartamentów”? Kiedy one wy-
rosną? Za 20 lat? Kto na to po-
zwolił? – pyta Max.

O tym, że przy Komorowskiej 
planowana jest wycinka wiado-
mo było już w grudniu. Firma 
Longbridge zawarła wtedy po-
rozumienie z powiatem prusz-
kowskim dotyczące zajęcia ulicy 
na czas prac. Później czeka-
ła już tylko na pozwolenia na 
wycinkę z miejskiego urzędu. 

– Drzewa rosnące wzdłuż na-
szego ogrodzenia były w złym 
stanie zdrowotnym. Przeprowa-
dziliśmy odpowiednie badania 
i praktycznie nie mieliśmy moż-
liwości ich odratowania – wyja-
śnia Grzegorz Wojciechowski, 
kierownik budowy. Prace zwią-
zane z usunięciem drzew więc 
przeprowadzono. Warto wspo-
mnieć, że deweloper wykonał je 
jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu lęgowego.

Czy wycinka była koniecz-
na? Wojciechowski: – W pasie 
gdzie rosły drzewa zaprojekto-
wany jest chodnik. Gdybyśmy 
je zostawili, to drzewa znala-
złyby się na jego środku. Chod-
nik musimy przesunąć, bo już 
w 2006 r. zobowiązaliśmy się 
do budowy w tym miejscu 38 
ogólnodostępnych miejsc par-
kingowych – dodaje.

Kierownik budowy podkre-
śla, że dodatkowe nasadzenia 
są już zaplanowane. Na tere-
nie osiedla znajduje się spo-
ry park jest więc szansa, że 
pojawi się tam kilka nowych 
drzew. Pojawią się również od 
strony ul. Komorowskiej. Mię-
dzy wspomnianym parkingiem 
i chodnikiem znajdzie się pas 
zieleni, gdzie zaplanowano już
 nowe nasadzenia.  (AS)
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Sowińskiego na raty
PIASTÓW
Do przebudowy idzie 
ulica Sowińskiego.
Ale tylko na fragmencie.

Ulica Sowińskiego w Piasto-
wie jest zaliczana przez miesz-
kańców do grona najbardziej 
zniszczonych dróg w mieście. 
I trudno się dziwić, bo jej na-
wierzchnia jest wręcz w kata-
strofalnym stanie. Widać dziury, 
wyboje. A warto też wspomnieć, 
ż e  S ow i ń s k i e g o  k u r s u j ą 
też autobusy ZTM... 

Ta sytuacja ma się przy-
najmniej częściowo zmienić. 
Piastowski magistrat ogłosił 
przetarg na przebudowę uli-
cy Sowińskiego. Droga będzie 
jednak remontowana tylko 
na kawałku. Chodzi o fragment 
pomiędzy ul. Sułkowskiego 

a al. J. Piłsudskiego. Jaki bę-
dzie zakres prac? Wykonaw-
ca zbuduje odwodnienie, 
a z jezdni zostanie zerwany as-
falt (w jego miejscu pojawi się 
nowa nawierzchnia). Roboty 
obejmą też chodniki i zatocz-
ki autobusowe.

Kiedy zatem poznamy wy-
konawcę prac? Oferenci swoje 
propozycje muszą złożyć jeszcze 
w marcu, jest więc szansa, że naj-
lepsza zostanie wybrana w po-
łowie kwietnia. Roboty powinny 
wystartować już w maju, ale jak 
podkreślają urzędnicy, najbar-
dziej uciążliwe prace zapewne 
wykonywane będą w okresie wa-
kacji. Podkreślmy, ze wykonawca 
nie będzie miał zbyt wiele czasu 
na realizację zadania. Ulica So-
wińskiego ma być gotowa pod ko-
niec sierpnia tego roku.  (AS)

– Chcemy, 
by część prac 
budowlanych 
była prowadzona 
w trakcie roku 
szkolnego, a część 
w wakacje 
– mówi Olkowski 

Zdziarska ma 
być naprawiona 
na odcinku 
od Tuwima 
w kierunku 
granicy miasta

 Tak ma wyglądać Zespół Szkół nr 2 po rozbudowie 
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Problemy ze znalezieniem 
fi rmy, która zajmie się moder-
nizacją ul. Jasnej nie powinny 
wpłynąć na termin ukończenia 
prac. Te zaplanowano na okres 
wakacji. – Mamy już gotowy 

 Ul. Jasna w Pruszkowie
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Reklama

PODKOWA LEŚNA
Głośną filmową biografię prof. Zbig- 
niewa Religi wyświetli podkowiań-
skie Kino Projekt. Film „Bogowie” 
Łukasza Palkowskiego opowiada 
o początkach kariery słynnego kar-
diochirurga (w tej roli Tomasz Kot), 
który w 1985 r. przeprowadził pierw-
szy udany zabieg przeszczepienia 

serca w Polsce. „Bogowie” portre-
tują wybitnego człowieka, który od-
ważył się zmienić obowiązujące 
zasady. Wyjmując z ludzkiego cia-
ła serce, Religa przełamał moralne 
i kulturowe tabu. Kilka dekad te-
mu transplantacja serca była we-
dług powszechnej opinii działaniem 

W Kinie Projekt zobacz
znakomity film „Bogowie” 

wbrew naturze. Film zdobył m.in. 
Złote Lwy na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni w 2014 roku. Start sean-
su: sobota, 7 marca, godz. 18. Miej-
sce: Kino Projekt w Podkowie Leśnej, 
ul. Świerkowa 1. Drugi pokaz zapla-
nowano dzień później (niedziela) 
o godz. 17. Bilety: 15 i 10 zł. (EL)
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REGION
Koleje Mazowieckie wiedzą już kto zaj-
mie się serwisem piętrusów. Przewoź-
nik osiem lat temu powiększył swój 
park taborowy o 26 wagonów piętro-
wych (środkowych) i 22 sterowniczych. 
Wszystkie wyprodukowała kanadyj-
ska fi rma Bombardier. KM od pięciu 
lat dysponują też lokomotywami typu 

push-pull. Piętrusy wraz z lokomoty-
wami stworzyły niejako „komplety”. 
W połowie tego roku wygasa umowa 
na utrzymanie składów. Kolejarze 
zadbali już o przyszły serwis. 
Od 1 lipca tego roku do połowy 2019 r. 
zajmie się tym fi rma Bombardier, czy-
li producent wagonów i lokomotyw. 

Bombardier zadba o serwis 
piętrowych wagonów 

Oprócz napraw na poziomie utrzyma-
nia P4 w wagonach przewidziano 
do montażu kilka dodatkowych ele-
mentów. Chodzi m.in. o kamery do re-
jestrowania trasy przejazdu składu, 
tablice informacyjne. Naprawy 
będą prowadzone w lokomotywowni 
na warszawskim Grochowie. (AS)

Piątek, 6 Marca 2015

– Nie zastanawiajmy 
się nad fi lozofi ą 
tej uchwały. 
Zastanawiajmy się 
nad ekonomią – 
mówił wiceprezydent 
Królikowski

Dofi nansowanie 
na system 
informacji
PODKOWA LEŚNA
Podkowa uzyskała 
dofi nansowanie 
na projekt budowy 
zintegrowanego 
systemu informacji 
miejskiej. 

Środki pochodzą z puli regio-
nalnego programu operacyjne-
go województwa mazowieckie-
go. Chodzi o kwotę prawie 750 
tys. zł, która stanowi 85 proc 
wartości całego przedsięwzię-
cia. – Założeniem projektu jest 
utworzenie i rozwój systemu 
oznakowania, zarówno w prze-
strzeni wirtualnej jak i rzeczy-
wistej, obszaru całego miasta. 
System informacji o mieście 
będzie zawierał oznakowanie 
lokalizacji instytucji kultury 
i zabytków, plan miasta, pylony 
kierujące, nośniki z nazwami 
ulic i piktogramami, oznako-
wanie lokalizacji i układu ulic, 
panele i słupy ogłoszeniowe 
i inne – poinformował Artur 
Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej.

Poza tradycyjnym systemem 
oznakowania mają powstać 
specjalna elektroniczna apli-
kacja i strona www z mobilnym 
przewodnikiem. – Realizacja 
projektu uwzględnia potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Na 
wszystkich planach miasta, na 
słupkach z nazwami ulic i pikto-
gramach będzie naniesiona po-
włoka do odczytania Braille’m.
Projekt przewiduje też wiele 
innych ciekawych rozwiązań 
– zapewnia burmistrz.  (EL)

Segregacja śmieci 
to zawracanie głowy?
PIASTÓW
Dlaczego takie pytanie 
w tytule? – Bo są i tak 
mieszane przy odbiorze 
– skarżą się mieszkańcy 
Piastowa. – To problem, 
z którym już dawno się 
uporaliśmy – odbijają 
piłeczkę urzędnicy.

– Nieraz byłam świadkiem 
opróżniania pojemników. Pod-
jeżdża samochód i wszystko 
wrzucane jest do kontenera 
na jedną kupę. I tak wygląda 
segregacja. Pytanie tylko po co 
zakupiono pojemniki i po co za-
wraca się nam głowę czymś, co 
nie ma żadnego sensu – żali się 
mieszkanka Piastowa.

O to czy podobne wątpliwo-
ści mieszkańców nie są przy-
padkiem uzasadnione, pytamy 
w piastowskim urzędzie. – Rze-
czywiście mieliśmy taki pro-
blem na początku współpracy 
z fi rmą, która zajmuje się od-
biorem odpadów. Ale już dawno 
się z tym uporaliśmy, właśnie 
dzięki czujności mieszkańców. 
Wykonawca został upomniany. 
I ostatnio nie mieliśmy żadnych 
zgłoszeń ani skarg – mówi Wie-
sław Krędzelak, kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Urzędu Miej-
skiego w Piastowie.

Przedstawiciele fi rmy tłuma-
czyli się tym, że odpady i tak są 
ponownie sortowane. Ale urząd 
postawił na swoim, chcąc, by 
wykonawca wypełniał zapisy 
zawarte w umowie.

Jak więc wytłumaczyć do-
cierające do redakcji sygnały 
od mieszkańców, którzy twier-
dzą, że widzieli jak zawartość 
pojemników wysypywano do 
jednego kontenera? Krędzelak: 
– Szkło jest w ogóle zabierane 
osobnym samochodem. Nato-
miast pozostałe odpady segre-
gowane trafi ają rzeczywiście do 
jednego kontenera, ale jest on 
wewnątrz dzielony na komory.

Nie znaczy to oczywiście, 
że wykonawca nie może po ci-
chu lekceważyć urzędowych 
wytycznych. Co w takim przy-
padku należy zrobić? – Jak naj-
szybciej nas powiadomić. Jeśli 
dzieje się to w miejscu, w któ-
rym możemy szybko się poja-
wić, to dobrze. Jednak najlepiej 
jeśli świadek takiego zdarzenia 
zrobi zdjęcia. Inaczej może być 
jedynie słowo przeciwko słowu. 
Mieszkaniec powie jedno, a wy-
konawca drugie – twierdzi kie-
rownik referatu. Jeśli okaże się, 
że przy odbiorze odpadów są 
one wbrew umowie mieszane, 
urzędnicy mogą na wykonaw-
cę nałożyć karę.  (TK)
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW 
Na lutowym posiedzeniu 
pruszkowskich radnych 
miejskich były emocje. 
Chodziło o... gender 
w przedszkolach.
 

W ładze Pruszkowa 
w systemie przed-
szkoli szykują rewo-

lucję, która obejmie placów-
ki niepubliczne. Od września 
2015 r. przedszkola te przyj-
mowałyby dzieci na takich sa-
mych zasadach, jak placówki 
prowadzone przez magistrat. 
To nie tylko zagwarantowało-
by maluchom pewne miejsce 
w przedszkolu, ale też odciążyło 
budżet rodziców. Opłaty pobie-
rane w niepublicznych placów-
kach, które miałyby podpisaną 
odpowiednią umowę z miastem, 
byłyby takie same jak w przed-
szkolach publicznych. 

Czy właściciele niepublicz-
nych przedszkoli zdecydują 
się na taki krok, który jedno-
cześnie oznacza zmniejszenie 
wpływów do kasy? O tym prze-
konamy się po rozstrzygnięciu 
konkursu. W ten sposób władze 
miasta chcą bowiem znaleźć pla-
cówki, które zapewnią dzieciom 
możliwość korzystania z wycho-
wania przedszkolnego na „miej-
skich” zasadach.

Nad regulaminem konkursu 
dyskutowali pruszkowscy radni 
na lutowej sesji. Oprócz głosów 
dotyczących zmian w regulaminie 
pod kątem oceny merytorycznej 
placówek, pojawił się też niespo-
dziewany wątek. – Chciałbym 
prosić, aby jednym z kryteriów 
merytorycznej oceny branej pod 
uwagę było kryterium poszano-
wania wartości sprzyjającej po-
szanowaniu rodziny. Mam tutaj 
na myśli, aby jednym z kryteriów 

o przetargu. Normalnym i zwy-
kłym przetargu na zlecanie za-
dań publicznego przedszkola 
podmiotowi niepublicznemu 
– zaznaczył. – My rozmawiamy 
o kolosalnym problemie. Módl-
my się i zapiszmy do Boga sen-
tencję w tym regulaminie, i na 
to pełna zgoda, żebyśmy mie-
li chociaż jednego oferenta. Tu 
jest problem, nad którym musimy 
się pochylić. Nie zastanawiajmy 
się nad fi lozofi ą tej uchwały. Za-
stanawiajmy się nad ekonomią. 
Z całym szacunkiem dla prezen-
towanych tu poglądów, celem tej 
uchwały jest próba znalezienia 
na rynku niepublicznym miejsc 
w przedszkolach. O to idzie woj-
na – mówił Królikowski.

Radny Siciński nie dawał za 
wygraną. – Uważam, że jedno 
drugiemu nie przeczy. Jeżeli 
wprowadzilibyśmy dodatkowe 
kryterium, nie sądzę, żeby to 
istotnie ograniczyło pulę ofe-
rentów. A jeżeliby istotnie ogra-
niczyło, to byłby to bardzo istotny 
sygnał, jak daleko sprawy zabr-
nęły – powiedział .

Wniosek Sicińskiego prze-
padł. Za wprowadzeniem zgło-
szonej przez niego poprawki 
było pięciu radnych, przeciw 
dziesięciu, a ośmiu wstrzyma-
ło się od głosu. 

było kryterium, które gwarantu-
je i daje rękojmię, że w placówce 
którą wspiera miasto Pruszków 
nie ma miejsca na promowanie 
wartości sprzeciwiających się 
temu tradycyjnemu modelowi 
– apelował radny Przemysław 
Siciński (PiS). – W skrócie, musi 
chyba paść to słowo, żeby wszyscy 

Przedszkola z gender w tle
Niespodziewana dyskusja na posiedzeniu radnych miejskich 

zrozumieli: mam na myśli sprze-
ciwianie się promowaniu warto-
ści gender – podkreślił.

Wiceprezydent Andrzej Kró-
likowski starał się wytłumaczyć, 
że regulamin konkursu takich 
zapisów zawierać nie powinien. 
– Popatrzmy na cel tego projektu, 
bo wydaje mi się, że rozmawiamy 
o tworzeniu statutu publicznego 
przedszkola. My mówimy o regu-
laminie konkursu ofert, inaczej 
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Niespodziewana dyskusja na posiedzeniu radnych miejskich 
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Asfalt od początku do końca drogi
PRUSZKÓW
Biegnąca wzdłuż torów 
kolejowych ul. Stefana 
Bryły w Pruszkowie, 
przy której znajduje 
się m.in. Miejski Zakład 
Oczyszczania, będzie 
przedłużona. 

Magistrat poszukuje fi rmy, która 
wykona projekt budowy odcinka 
pomiędzy ulicą Przejazdową a już 
istniejącą nawierzchnią asfaltową.

– Ulica Stefana Bryły jest 
utwardzona w części. Reszta to 
droga gruntowa, która docelowo 
także będzie pokryta nawierzch-
nią asfaltową – mówi Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 

Miejskiego w Pruszkowie. Do 
funkcjonującego już fragmentu 
pruszkowski magistrat chce do-
budować jeszcze 600 metrów 
drogi. W miejscu, w którym teraz 
rosną krzewy, w przyszłości będzie 

budowy tunelu w śladzie ul. Błoń-
skiej. Odetnie ona okoliczne pose-
sje, dlatego chcielibyśmy ułatwić 
ich mieszkańcom dojazd do tune-
lu przy Przejazdowej – tłumaczy 
Korach. – Umożliwi to także do-
jazd od strony ul. Przejazdowej do 
fi rm położonych przy Stefana Bryły 
– dodaje. Termin realizacji przed-
sięwzięcia nie jest jeszcze znany. 
Firma wyłoniona w ogłoszonym 
pod koniec lutego przetargu będzie 
miała dziesięć miesięcy na złoże-
nie projektu i zdobycie pozwoleń 
na budowę. Następnie koniecz-
ne będzie skonfrontowanie kosz-
torysu z możliwościami budżetu 
miasta i wybór wykonawcy robót. 
Niewykluczone, że budowa ul. Ste-
fana Bryły nie ruszy w 2016 roku, 
a dopiero w latach kolejnych.  (KS)

Docelowo ul. Stefana 
Bryły połączy ulice 
Przejazdową i Błońską

jezdnia, chodnik połączony ze 
ścieżką rowerową i niezbędna in-
frastruktura: odwodnienie i oświe-
tlenie. Docelowo ul. Bryły połączy 
ulice Przejazdową i Błońską. – 
Ten projekt to przygotowanie do 

GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci z Grodziska 
zatrzymali 34-latka, 
który znęcał się 
nad rodziną. 

Mieszkaniec grodziskiej gmi-
ny od ponad trzech lat katował 
swoją partnerkę i dwójkę dzie-
ci. Stosował wobec nich prze-
moc fi zyczną jak i psychiczną. 
W końcu o jego agresywnych 
zachowaniach powiadomiono 
policję. Funkcjonariusze dotarli 
do kobiety, która potwierdziła, 
że ona i jej dzieci są maltreto-
wani. Po rozmowie z policjan-
tami zdecydowała się złożyć 
zawiadomienie o przemocy 
stosowanej przez jej konku-
benta wobec rodziny.

Na wniosek prokuratora sąd 
zadecydował o umieszczeniu 
Jacka S. w areszcie. Za popeł-
nione przestępstwo może zostać 
pozbawiony wolności na okres 
od trzech miesięcy do pięciu lat. 
Gdyby jednak swoje ofi ary trak-
tował ze szczególnym okrucień-
stwem, to mógłby trafi ć do wię-
zienia nawet na dziesięć lat.

W zeszłym roku w całej Pol-
sce ofi arami przemocy w rodzi-
nie padło ponad 100 tys. osób. 
Policja podejmuje odpowiednie 
działania po otrzymaniu każ-
dorazowego zgłoszenia, a ofi a-
ra nie musi niczego dowodzić. 
– Dokumentacja medyczna jest 
pomocna, może przyspieszyć do-
chodzenie i proces sądowy, ale 
nie jest niezbędna. Informację 

Więcej już nie będzie bił rodziny
o tym, że w danej rodzinie może 
dochodzić do przemocy, otrzy-
mujemy nie tylko od jej człon-
ków, ale także od sąsiadów, le-
karza. Za każdym razem poli-
cjanci sprawdzają, co się dzieje 
i reagują – mówi st. asp. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Ofi ary przemocy w rodzinie 
mogą liczyć nie tylko na reakcję 
ze strony policji. Katarzyna Zych: 
– Jesteśmy włączeni w cały sys-
tem pomocy. W trakcie interwen-
cji funkcjonariuszom towarzy-
szy pracownik opieki społecznej 
i psycholog. Jeśli ofi arami są dzie-
ci, obecny jest również pedagog. 
Wspólnie decydują, jak można 
pomóc danej rodzinie.  (KS)

 Dyskusję o gender wywołał radny Siciński
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GRODZISK MAZOWIECKI
Jubileuszowy (na 25-lecie ist-
nienia) występ znanej grupy Raz 
Dwa Trzy odbędzie się w grodzi-
skim Centrum Kultury. Kiedy? 
– 13 kwietnia. Raz Dwa Trzy to 
prawie klasyka. Znają ich wszy-
scy. Prostotą i szczerością przeka-
zu trafiają do każdego słuchacza. 

Razem przeszli długą drogę przez 
wiele nurtów i stylistyk, od ja-
rocińskiej sceny po studio im. 
Agnieszki Osieckiej. Stale impo-
nują wrażliwością, spostrzegaw-
czością i dystansem. Uchodzą za 
jeden z najciekawszych i najlep-
szych zespołów na polskiej scenie 

Raz Dwa Trzy wystąpi 
jubileuszowo w Centrum Kultury

muzycznej. Grają zarówno na du-
żych festiwalach rockowych, jak 
i akustycznie w małych salach te-
atralnych, a ich koncerty wszędzie 
przyjmowane są gorąco. Impreza 
jubileuszowa odbędzie się w przy  
ul. Spółdzielczej 9. Start o godz. 19. 
Bilety w cenie 80 zł. (TK)

Piątek, 6 Marca 2015

MICHAŁOWICE
Rodzice dzieci,  
które od nowego roku 
szkolnego mają trafić do 
oddziału przedszkolnego 
w Zespole Szkół 
w Michałowicach, 
sprzeciwiają się 
przeniesieniu ich  
z placówki przy  
ul. Szkolnej. Urząd  
gminy tłumaczy, że  
nie ma innego wyjścia. 
 

C zteroletnie obecnie dzie- 
ci z Michałowic od wrze-
śnia jako pięciolatki mają 

uczęszczać do oddziału przed-
szkolnego w Zespole Szkół przy 
ul. Jana Pawła II. Swoją siedzi- 
bę mają tam podstawówka 
i gimnazjum. I to właśnie jest 
głównym powodem obaw rodzi- 
ców dzieci przedszkolnych, któ-
rzy martwią się o bezpieczeń-
stwo maluchów i dostosowanie 
szkolnej infrastruktury do po- 
trzeb najmłodszych. 

spotkania w wójtem Krzysztofem 
Grabką ma dojść dopiero 18 mar-
ca. Tydzień wcześniej, we wtorek 
10 marca, rodzice będą mogli po-
rozmawiać z Ewą Wierzgałą, któ-
ra odpowiada za gminną oświatę. 

– Od godz. 16.30 we wtorek 
będę czekać na rodziców w Ze-
spole Szkół w Michałowicach. 
Mam nadzieję, że uda się wyja-
śnić wszelkie obawy i wątpliwości 
dotyczące umieszczenia pięcio-
latków w oddziale przedszkolnym 
– mówi Ewa Wierzgała. Do udzia-
łu w spotkaniu zachęca również 
rodziców młodszych dzieci, tak-
że trzyletnich. 

Dla nich nie ma jednak zbyt 
optymistycznych wieści. – Zde-
cydowaliśmy się na przeniesie- 
nie dzieci pięcioletnich do od-
działu przedszkolnego, aby móc 
zapewnić miejsce dla czterolat-
ków. W tym roku mamy obowią- 
zek przyjąć te dzieci, jeśli ich ro-
dzice wyrażą taką chęć – wyjaś- 
nia Ewa Wierzgała. – Tylko w tym  
przypadku będziemy mogli za-
pewnić dla nich miejsce i być  
może wygospodarować kilka 
miejsc dla trzylatków. Ale w przy-
padku tych najmłodszych dzieci 
niestety może być największy  
problem z przyjęciem – dodaje. 

A jak michałowicki urząd od- 
nosi się do obaw rodziców o bezpie- 
czeństwo i przystosowanie po-
mieszczeń szkoły? Ewa Wierzgała:  
– Bezpieczeństwo to dla nas klu-
czowa sprawa. Nie dziwię się emo-
cjom rodziców, chodzi przecież 
o ich dzieci, ale pragnę uspoko-
ić, że im nic nie będzie zagrażało  
i jest to priorytet we wszystkich na-
szych placówkach oświatowych. 

Jak dodaje, dzieci przedszkolne 
nie będą stykać się ze starszymi 
uczniami i przez cały czas będą 
pod opieką wychowawców. – To 
będzie normalne przedszkole, 
dzieci na dwór będą wychodzić 
tylko w towarzystwie swoich pań, 
nawet do toalety nie będą wy-
syłane samodzielnie. Także ze  

Rodzice boją się o pięciolatki
wspólnego placu zabaw będą ko-
rzystać w innych godzinach niż 
pozostali uczniowie. W oddzia-
łach planujemy zatrudnienie 
dodatkowych osób, które będą 
pomocą nauczyciela – mówi. 

Oddziały przedszkolne mają 
zostać także odpowiednio przy- 

stosowane. – Dyrektorzy placó-
wek zgłosili nam już swoje potrze-
by. Gmina sfinansuje zakup mebli, 
dywanów, zabawek i wyposażenia. 
Pomieszczenia dla przedszkola-
ków w żadnym wypadku nie bę-
dą przypominać szkolnych klas  
– zapewnia Wierzgała.  (EL)

Reklama

FOTOMIGAWKA

 Policja i straż miejska ujęły mężczyzn, którzy uciekli z rozbitego 
auta przy zjeździe z wiaduktu w Milanówku. Jak wykazały badania 
alkomatem, kierowca i jego kolega byli pijani. Samochód 1 marca 
uderzył w barierki w pobliżu ulic Smoleńskiego i Kościelnej. Sy-
tuacja była nietypowa – rozbite auto stało puste. Na miejscu nie 
było ani kierowcy, ani pasażerów. Niedługo po zdarzeniu zagadkę 
rozwiązali policjanci z pomocą strażników miejskich. Ci drudzy 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy uciekli z samochodu chwilę 
po kolizji z barierkami. Obaj byli nietrzeźwi, a kierujący pojazdem 
Arkadiusz D. miał 2,5 promila alkoholu.  (EL) 
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W tej sprawie wystosowali do 
wójta Michałowic pismo z prośbą 
o pilne spotkanie i postulatem, aby 
czterolatki, które obecnie uczęsz-
czają do gminnego przedszkola 
przy Szkolnej, mogły tam pozo-
stać na kolejny rok. Jak ustaliliśmy, 
ze względu na inne obowiązki, do 

Czteroletnie obecnie 
dzieci z Michałowic 
od września 
jako pięciolatki 
mają uczęszczać 
do oddziału 
przedszkolnego  
w Zespole Szkół przy 
ul. Jana Pawła II
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Przebudowa Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Grodzisku ruszyła latem 
ubiegłego roku. Finał prac przy uli-
cy Kilińskiego planowany jest przed 
końcem najbliższych wakacji. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z har-
monogramem – jak było do tej pory 
– już od września do budynku będą 

mogli wrócić uczniowie. W styczniu 
zakończono prace wyburzeniowe 
i wymianę drewnianych stropów. 
Zbudowano fundamenty pod ścia-
ny i słupy stabilizujące. A co uda-
ło się zrobić w lutym? – Stropy na 
poszczególnych kondygnacjach są 
już zalane. Lada chwila na terenie 

Przebudowa szkoły przy ulicy
Kilińskiego idzie w dobrym tempie

budowy pojawią się instalatorzy, 
którzy wykonają m.in. instalacje 
elektryczne – mówił Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska. Prace nie 
tylko zakończą się w planowanym 
terminie, ale też zmieszczą w prze-
widzianym budżecie. Koszt inwe-
stycji to prawie 8,5 mln zł. (KS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 6 Marca 2015

Będzie cieplej
PRUSZKÓW
Gruntowny remont 
czeka budynek przy 
ul. Powstańców 42 
w Pruszkowie. 
Rozpoczęły się 
poszukiwania fi rmy, 
która zajmie się jego 
termomodernizacją.

Decyzję o remoncie bloku pod-
jęła wspólnota mieszkaniowa. 
W ramach prac zaplanowano 
wymianę okien w piwnicy, jej 
hydroizolację (czyli zabezpie-
czenie przed m.in. wodą grun-
tową) oraz docieplenie ścian. 
Docieplone zostanie też pod-
dasze – tutaj położona będzie 
wełna mineralna oraz płyty 
OSB. Na kominach pojawią się 
specjalne czapki, które ochro-
nią je przed opadami deszczu 
i śniegu. Ściany budynku bę-
dą pokryte styropianem, otyn-
kowane i pomalowane. Dzięki 
termomodernizacji blok zyska 
bardziej estetyczny wygląd. 
W ramach przygotowań do re-
montu został przeprowadzo-
ny audyt cieplny. Wspólnota 
mieszkaniowa otrzymała tak-
że premię termomodernizacyj-
ną, która pomoże częściowo 
sfi nansować prace. Plany za-
kładają, że remont potrwa trzy 
miesiące, ale jak na razie nie 
wiadomo, kiedy dokładnie się 
zacznie. – Pewne jest, że prace 
zostaną przeprowadzone jesz-
cze w tym roku – mówi Renata 
Sochacka z Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”.  (KS)

Konkurs do powtórki
REGION
Warszawka Kolej 
Dojazdowa nie 
wybrała zwycięzcy 
konkursu na projekt 
przystanków. 
Część zgłoszeń nie 
spełniała wymogów 
merytorycznych 
i m.in. dlatego 
przewoźnik 
zdecydował się 
na „powtórkę”.

W ubiegłym roku Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa ogłosi-
ła konkurs na przygotowanie 
projektów przystanków. Za-
projektować trzeba było mi-
nimum cztery: Warszawa Al. 
Jerozolimskie, Michałowice, 
Pruszków i Podkowa Leśna. 
Prace miały być nowoczesne 
i jednocześnie nawiązywać do 
tradycji WKD. Na przystan-
kach miały się znaleźć wiaty, 
ławki, kosze, barierki, ele-
menty ogrodzenia, oświetle-
nie i biletomaty.

Pierwotnie termin składa-
nia prac wyznaczono na ko-
niec grudnia 2014 r. Potem 
przesunięto go o miesiąc. – 
Łącznie otrzymaliśmy osiem 
ofert, wszystkie spełniały kry-
teria formalne. Część ofert nie 
spełniała naszych oczekiwań 
z merytorycznego punktu wi-
dzenia – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. – W regu-
laminie konkursowym zosta-
wiliśmy furtkę, która pozwoliła 
nam na zakończenie konkursu 

bez wybierania najlepszej ofer-
ty – dodaje.

Rzecznik WKD tłumaczy, 
że w trakcie trwania konkur-
su do przewoźnika zgłosili się 
przedstawiciele okolicznych 
samorządów, mieszkańcy 
i pasażerowie, którzy sugero-
wali, by warunki były bardziej 
szczegółowe. Kulesza: – Cho-
dziło tu o możliwie jak najwięk-
sze dostosowanie przystanków 
do oczekiwań podróżnych. 

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Grodzisk Mazowiecki 
dostał wyróżnienie 
„Gmina na piątkę! Dobre 
praktyki w obsłudze 
przedsiębiorców”. Tytuł 
przyznają naukowcy 
ze Szkoły Głównej 
Handlowej, którzy badają 
w jaki sposób samorządy 
dbają o inwestorów 
na swoim terenie. 
 

T o już szósta edycja bada-
nia prowadzonego przez 
koło naukowe przy Insty-

tucie Przedsiębiorstwa SGH. Pod 
lupę trafi ło 650 najbardziej roz-
winiętych gmin w kraju. Podej-
ście samorządów do inwestorów 
i przedsiębiorców analizowano 
na dwa sposoby. Pierwszym by-
ło sprawdzenie jakie informacje 
potencjalni inwestorzy mogą zna-
leźć na stronach internetowych 
gmin, drugim ocena korespon-
dencji elektronicznej z urzędem 
w języku polskim i angielskim.

 – Badaliśmy czy przedsiębior-
ca, który chciałby otworzyć np. 
fabrykę mebli będzie mógł uzy-
skać informacje dotyczące terenu 
pod swoją inwestycję, koniecz-
nych formalności jakie miałby 
spełnić, czy może liczyć na po-
moc gminy w znalezieniu kadry 
i pracowników – mówi Paweł Ka-
sprowicz, przewodniczący Koła 
Naukowego Przedsiębiorczości 

informacji które pomogą podjąć 
decyzję o rozpoczęciu działalno-
ści w Grodzisku – mówi. 

Atutem Grodziska jest portal in-
ternetowy skierowany wyłącznie 
do przedsiębiorców. Firmy i oso-
by zainteresowane inwestycją na 
terenie miasta i gminy mogą uzy-
skać informacje od czego zacząć 
i gdzie zwrócić się po pomoc. 

Pozostałe gminy naszego regio-
nu w badaniu wypadły słabiej i nie 
dostały wyróżnienia. 20 punktów 
na 45 możliwych uzyskały Mi-
chałowice, Milanówek otrzymal 
19 punktów, dalej Piastów z wy-
nikiem 15 punktów i Nadarzyn, 
który uzyskał o jedno oczko mniej. 

Pruszków otrzymał tylko 13 
punktów. Badacze podkreślają 
jednak, że analizie poddawane 
były informacje zawarte na sta-
rej stronie internetowej miasta, co 
przełożyło się na słabą punktację. 
Od czasu, kiedy badanie przepro-
wadzano, czyli od kwietnia ubie-
głego roku, witryna internetowa 
Pruszkowa przeszła metamorfo-
zę i pozwoli na awans. 

i Analiz Regionalnych. – Zachę-
camy samorządy, aby udostępnia-
ły takie informacje. Macie dobrą 
infrastrukturę, dostęp do auto-
strady, terenów inwestycyjnych, 
wykwalifi kowanych pracowni-
ków? Chwalcie się tym – doda-
je Cezary Olejnik, mieszkaniec 
Pruszkowa i jeden z badaczy 
uczestniczących w projekcie. 

Najlepiej w naszym regionie i z 
wysoką dziewiątą lokatą w skali 
kraju wypadł Grodzisk Mazo-
wiecki uzyskując 35 punktów na 
45 możliwych. – To dowód, że ro-
bimy dużo i będziemy robić jesz-
cze więcej. Rozwój miasta i gminy 
bez udziału przedsiębiorców nie 
jest możliwy – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska. 

Szczegóły dbania o inwesto-
rów zdradza Jan Pazio, który 
w grodziskim magistracie zajmu-
je się sprawami przedsiębiorców. 
– Kierujemy się dwoma zasada-
mi. Po pierwsze nie przeszkadzać, 
czyli usuwać bariery do inwestowa-
nia u nas. Po drugie pomagać, czyli 
dostarczać wszelkich niezbędnych 

Grodzisk gminą na „piątkę”
Naukowcy badali jak samorządy dbają o inwestorów na swoim terenie
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Mały Szymek czeka na wsparcie
MILANÓWEK
O normalne życie 
walczy mały 
Szymek Chmielecki 
z Milanówka. 
Chłopczyk urodził 
się z groźną wadą 
serca.

– Miałam już widoczny brzu-
szek, gdy dowiedzieliśmy się, że 
Szymonek urodzi się z poważ-
ną wadą serca – mówi Magda, 
mama Szymka – Baliśmy się, 
ale trzeba było o tym powie-
dzieć naszym córeczkom, Gabry-
si i Izuni. Młodsza się rozpłakała 
i uciekła do swego pokoju. Gdy 
się uspokoiła, przyszła z kartką 
papieru w ręce. Narysowała mnie 
z dzidziusiem na rękach w tak 
pięknych, żywych kolorach jak 
z bajki. Nad nami padał deszcz, 
a ja trzymałam parasol nas 
sobą i dzidziusiem, żebyśmy nie 
zmokli. Ten parasol miał nas 
ochronić – dodaje.

Pierwszą diagnozą u Szymka 
było serce jednokomorowe. Póź-
niej okazało się, że w sercu jest 
druga komora, jednak nie pra-
cuje tak jak powinna. Chłopiec 

ma złożoną wadę serca w posta-
ci hipoplazji aorty wstępującej, 
zrośniętą zastawkę aortalną oraz 
duży ubytek między komorami 
– wszystko to wymaga korekty.

Rodzice Szymka pukali od 
drzwi do drzwi prosząc o po-
moc wielu lekarzy. Większość 
z nich proponowała trzy opera-
cje i stworzenie u chłopca ser-
ca z jedną komorą. Ani Magda, 
ani jej mąż Michał nie chcieli 
się pogodzić z takim scenariu-
szem. – Szymon jest trzecim 
dzieckiem w Polsce z tą wadą. 
Gdy usłyszeliśmy, że pierwsze 
nie żyje, a o drugim nie ma in-
formacji, straciliśmy wszelką na-
dzieję. Tym bardziej broniłam 
się przed konsultacją u profe-

sora Malca, na którą namawiał 
mąż – mówi Magda.

Profesor był tym, który poka-
zał, że jest dla Szymka nadzie-
ja. Powiedział, że chłopiec może 
mieć dwie komory serca, a nie 
tylko jedną, będzie funkcjono-
wal jak zdrowy człowiek. Ale do 
tego potrzebna jest kosztowna 
operacja. Ma zostać przeprowa-
dzona w Niemczech. Wyznaczo-
no już termin – czerwiec 2015 r. 
Problem jednak w tym, że koszt 
operacji to 36,5 tys euro, czyli 
blisko 160 tys. zł.

W ostatnim czasie stan ser-
duszka Szymka się pogorszył 
i zdaniem lekarza konieczne jest 
przyśpieszenie operacji. – Nie 
wiemy jaka zapadnie decyzja, 
ale jest duże prawdopodobień-
stwo, że już za miesiąc będziemy 
musieli się stawić w klinice – na-
pisał tata Szymka na fanpage-
'u zbiórki „Szymon Chmielecki 
– uratujmy jego serce!”.

Wszyscy, którzy chcą po-
móc Szymkowi mogą dołączyć 
do zbiórki pieniędzy prowadzo-
nej na stronach kilku fundacji 
m.in. Się pomaga, Dziękuję że 
jesteś, Cor Infantis.  (AS)
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Szymek urodził 
się z groźną wadą 
serca. Konieczna 
jest operacja

Chcemy doprecyzować zapi-
sy konkursu, skonsultować je 
z samorządami gmin oraz skon-
sultować z podróżnymi. Później 
ponownie ogłosimy konkurs.

Warto dodać, że WKD tym 
razem będzie pamiętać, by zło-
żone projekty zostały zaprezen-
towane szerszemu gremium. 
– Złożone projekty zaprezentu-
jemy nie tylko komisji konkur-
sowej, ale również pasażerom 
i lokalnej społeczności. Ich 
opinie i sugestie pomogą nam 
w wyborze najlepszej pracy 
– zapewnia Kulesza.  (AS)

Konkurs na 
przygotowanie 
projektów 
przystanków 
WKD ogłosiła 
w ubiegłym roku

Cegły z budynku mogły
spaść na przechodniów
RASZYN
Stary budynek na rogu 
ulic Lotniczej i Wschodniej 
w Rybiu (gm. Raszyn) 
został kilka dni temu 
w trybie pilnym częściowo 
rozebrany. Ze względu na 
stan był zagrożeniem dla 
przechodniów i kierowców 
poruszających się po 
pobliskiej drodze.

Poniedziałkowa (2 marca) popołu-
dniowa wichura dała się we znaki 
także w Rybiu. Ze ściany zniszczo-
nego budynku na rogu Lotniczej 
i Wschodniej zaczęły odpadać ce-
gły. Na miejscu pojawili się przed-
stawiciele nadzoru budowlanego, 
władz gminy i straż pożarna.

– To stary, opuszczony budynek 
gospodarczy, podobny do szopy. Na 
górze, tuż przy jego dachu zaczęły 
odpadać elementy ściany – infor-
muje Michał Kucharski z Urzędu 
Gminy w Raszynie, który był na 
miejscu. Jak dodaje, decyzją in-
spektora nadzoru budowlanego 
część budynku została na miejscu 
rozebrana przez strażaków. W akcji 

brały udział zastępy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raszynie i z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Decyzję o pilnej rozbiórce po-
twierdza powiatowy inspektorat 
nadzoru budowlanego. – Silne 
podmuchy wiatru sprawiły, że 
część cegieł ze ściany została 
wyrwana, co stanowiło bezpo-
średnie zagrożenia dla życia 
i bezpieczeństwa ludzi – wyjaśnia 
Hanna Kania, inspektor w po-
wiecie pruszkowskim. – W tej 
sytuacji podjęliśmy decyzję o na-
tychmiastowym usunięciu jednej 
ściany i dachu – dodaje. Jaki los te-
raz czeka ten budynek? – Z naszej 
oceny wynika, że kwalifi kuje się do 
całkowitego wyburzenia. Zanim 
jednak taki nakaz zostanie wydany 
musimy skontaktować się z wła-
ścicielami tego obiektu. Być mo-
że sami, bez interwencji nadzoru 
budowlanego, będą chcieli budy-
nek rozebrać – mówi inspektor. 
A co jeśli takiej woli ze strony wła-
ścicieli nie będzie? Hanna Kania: 
– Wówczas prawdopodobnie zo-
stanie wydany nakaz.  (EL)

Naukowcy badali jak samorządy dbają o inwestorów na swoim terenie
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Grodzisk Mazowiecki

„Jasne oblicze kobiety 
powłócznej...” – koncert
Określenie „kobieta powłóczna” 
w dawnej Polsce odnosiło się 
do kobiety, która z różnych 
przyczyn musiała wyruszyć 
w samotną wędrówkę w poszu-
kiwaniu środków do życia i dachu 
nad głową. Koncert opowie o ko-
biecie – zarówno współczesnej 
jak i żyjącej w dawnych czasach 
– która wędruje i szuka. Brzmi 
to nieco melancholijnie, ale do 
udziału w koncercie zachęcamy 
szczególnie te panie, które są 
ciekawe, jakie dźwięki wydają 

saz, daf, riq i baraban. Między 
innymi na tych instrumentach 
zagrają Katarzyna Jackowska, 
Iwona Sojka i Barbara Wilińska, 
które tworzą zespół Trubadurki.
Start: niedziela, 8 marca, godz. 16. 
Miejsce: Willa Radogoszcz, 
ul. Sienkiewicza 31. Wstęp wolny.

Milanówek

„Przedsiębiorczość 
jest kobieca”
Dzień Kobiet w Milanówku po-
trwa cały weekend. Panie będą 
mogły nauczyć się odpowiednio 
dobierać biustonosz, zagłębić 
tajniki dietetyki profi laktycz-
nej, dowiedzieć się, jak spełnić 
wszystkie swoje marzenia. 
W planach warsztaty i wykłady 
o biznesie, psychologii, rozwoju 
osobistym, wizażu, pokazy 
mody lokalnych projektantek 
– czyli wszystko to, co współ-
czesnej kobiecie jest nie tylko 

potrzebne, ale niekiedy wręcz 
niezbędne. Szczegółowy har-
monogram zajęć jest dostępny 
na stronie Milanowskiego 
Centrum Kultury.
Start: sobota, 7 marca, godz. 11 
(ciąg dalszy w niedzielę!). 
Miejsce: Przedszkole nr 1, 
ul. Fiderkiewicza 43, Milanówek. 
Wstęp wolny.

Podkowa Leśna

Wieczorek 
w Pałacyku Kasyno
Kobiety i nie tylko zaprasza na 
„Trio poetyckie przedstawia nie 

tylko się – spotkanie trzecie” 
Pałacyk Kasyno. Na organizo-
wanym specjalnie z okazji 
Dnia Kobiet wieczorku poetyc-
kim triu w składzie Piotr 
Müldner-Nieckowski, Katarzy-
na Boruń-Jagodzińska 
i Agnieszka Syska towarzyszył 
będzie koncert muzyki kame-
ralnej na altówkę i fortepian. 
Zagrają Maria i Krzysztof 
Staniendowie. W programie 
utwory F. Schuberta, M. Bru-
cha, R. Schumana, G. Enescu.
Start: niedziela, 8 marca, godz. 17. 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna. 
Wstęp wolny.

Pruszków

Koncert 
„Viva Belcanto”
Piękny śpiew, czyli tutułowe 
„belcanto” będzie można 
usłyszeć dzięki Marzannie 
Rudnickiej – sopranistce 

i śpiewającemu basem 
Dariuszowi Machejowi. 
Towarzyszyć im będzie pia-
nistka Ewa Pelwecka. Koncert 
poprowadzi Klaudia Carlos.
Start: niedziela, 8 marca, 
godz. 16. 
Miejsce: Miejski Ośrodek 
Kultury „Kamyk”, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, 
Pruszków. Wstęp wolny.

Raszyn

Kobieta 
na zdjęciach, 
fotografi ach, grafi kach 
Mieszkanki gminy Raszyn 
zachęcamy do wzięcia udziału 

w wernisażu Ogólnopols-
kiej Wystawy „Kobieta”, 
organizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
i Gminny Ośrodek Kultury. 
Tegoroczna – już ósma 
– edycja wystawy odbywa
się pod hasłem „Kobieta 
jest tajemnicą...”. 
Prezentowane będą
fotografi e, instalacje, 
malarstwo, rysunki, 
rzeźby, grafi ki i kolaże 
współczesnych artystów 
z całej Polski. Wernisażowi 
potowarzyszą „Wokalne 
portrety kobiety”, czyli 
miniatury muzyczne 
w wykonaniu Ewy Korporo-
wicz, Swietłany Żarczyńskiej
 i Piotra Piskorza.
Start: niedziela, 8 marca, 
godz. 17. 
Miejsce: Gminna Biblioteka 
Publiczna,
ul. Poniatowskiego 20, Raszyn. 
Wstęp wolny. 

INFORMATOR NA DZIEN KOBIET 8 marca

W naszym regionie odbędzie się w Dzień Kobiet całe spektrum imprez, na których królować będzie kobiecość. 

W Nadarzynie ruszyły bezpłatne spo-
tkania z psychoterapeutą. Przyjmuje 
w środy od godz. 16 do 19.30 w punk-
cie konsultacyjnym przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (Pl. Poniatowskiego 
42). Na spotkanie można się umówić 
się dzwoniąc do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (tel. 22 729 81 73). 
Gmina zachęca do skorzystania z po-
mocy psychoterapeuty osoby, które 
są m.in. uzależnione od alkoholu. Spe-
cjalista doradzi także ofi arom prze-
mocy w rodzinie i uzależnionym od 
substancji psychoaktywnych. W punk-
cie konsultacyjnym odbywają się też 

Ruszyły bezpłatne  
spotkania z psychoterapeutą

spotkania z psychologiem. Przyj-
muje w środy (od  godz.17 do 19.30) 
i piątki (od 10.30 do 13). Do dyspo-
zycji mieszkańców gminy jest rów-
nież Krystyna Masłowska, pełnomoc-
nik wójta do spraw uzależnień. 
Spotkać się z nią można w każdy 
wtorek w godz. 16.15 – 18. (KS)

NADARZYN

MILANÓWEK
Mieszkańcy 
Milanówka mogą 
już przygotowywać 
swoje jednoślady do 
wiosny. W połowie 
marca sekcja turystyki 
rowerowej rozpocznie 
sezon udziałem 
w „biegu” na 50 km.

Miłośnicy rowerów z Milanów-
ka na trasę powrócą 15 marca. 
Pierwsza przejażdżka w sezo-
nie odbędzie się na „wyjeździe” 
– w Grzędach koło Tarczyna. 
A już tydzień później jedno-
ślady pojawią się w Pruszko-
wie i okolicach, aby pokonać 
analogiczny, 50 kilometro-
wy dystans.

W tegorocznym kalenda-
rzu imprez milanowskiej sek-
cji znalazły się m.in. terenowe 
wyścigi kolarskie na Turczyn-
ku „Od przedszkola do seniora”, 
które odbędą się 25 kwietnia, 
majowy rajd ulicami Mila-
nówka i tradycyjne niedzielne 
wycieczki. Dla bardziej zaawan-
sowanych – m.in. zagraniczny 
wyjazd do Gruzji. 

Do udziału w imprezach ro-
werowych, szczególnie w nie-
dzielnych wycieczkach, zachęca 
Adam Matusiak, przewodniczą-
cy sekcji. – W naszych impre-
zach biorą udział rowerzyści 
w różnym wieku, od 20 do 
70 lat i wszyscy dobrze się bawią 
– mówi. Jak dodaje, niektórzy 
uczestnicy początek ubiegłego 
sezonu rozpoczynali od krót-
szych i mniej wymagających 
dystansów 20-30 km, aby na 
koniec z powodzeniem przejeż-
dżać trasy o długości 100 km.

– Zachęcam do udziału tak-
że osoby rozpoczynające swoją 
przygodę z turystyką rowerową. 
Tempo każdej z wycieczek do-
stosowane jest do najsłabszego 
uczestnika, na pewno nikogo nie 
pozostawimy w tyle – zapewnia 
Matusiak. Każda taka wyprawa 
jednośladem ma jeszcze jed-
ną zaletę: wybrany atrakcyjny
turystycznie obiekt w okolicy.

Udział w jednodniowych 
wyprawach jest bezpłatny. 
Terminy niedzielnych wy-
cieczek będą publikowane na 
stronie sekcji z tygodniowym 
wyprzedzeniem.  (EL)

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

REGION
W 2014 r. warszawski 
ZTM  przeprowadził 
sondę, w której pytał 
o reakcję na akty 
wandalizmu. Tylko 4 proc. 
respondentów zwróciłoby 
uwagę chuliganom. 
Tymczasem wybite 
szyby i pociągi obrzucone 
kamieniami to zmora 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
i  Kolei Mazowieckich.
 

W zeszłym roku war-
szawska SKM musia-
ła ze swoich składów 

usunąć dziesięć graffi  ti. Za na-
prawę szkód zapłaciła prawie 
20 tys. zł. Sposób na napisy lub 
rysunki na pociągach mają Ko-
leje Mazowieckie. – Można je po 
prostu zmyć, bo cały tabor jest 
pomalowany farbą z chemo-
utwardzalną substancją, dzięki 
której farba z graffi  ti nie wchodzi 
w reakcję z farbą z pudła – tłuma-
czy Donata Nowakowska, rzecz-
nik KM. Nie zmienia to jednak 
faktu, że w 2014 r. przewoźnik 
wydał ponad 976 tys. zł za usu-
nięcie 5 tys. mkw. graffi  ti nama-
lowanego na składach.

Największym problemem 
dla przewoźników kolejowych 
są jednak wybite szyby i po-
ciągi obrzucane kamieniami. 

KM, a ich koszt wyniósł pra-
wie 89 tys. zł. Nierzadko akty 
wandalizmu mają miejsce tak-
że w pociągu. Zniszczone zo-
stają m.in. siedzenia, uchwyty. 
W 2014 r. SKM wydała ponad 
511 tys. zł na naprawę szkód tego 
typu. Za nowe kasowniki spółka 
zapłaciła ponad tysiąc zł.

Wszystkie szkody przewoź-
nicy zgłaszają na policję. – Ro-
bimy to nawet po to, żebyśmy 
mogli skorzystać z ubezpiecze-
nia, które pokrywa koszty na-
praw – wyjaśnia Magdalena 
Lerczak, rzecznik SKM War-
szawa. – Wnioski o ukaranie 
sprawców kierowane są na po-
licję za każdym razem, niestety 
wykrywalność przestępstw jest 
niewielka – mówi Aneta Podgaj-
na z biura prasowego KM. 

W przypadku KM takich skła-
dów było w zeszłym roku 35. 
Z kolei SKM odnotowała 22 
przypadki, w których konieczne 

Czy podobne problemy z wan-
dalami ma Warszawska Kolej 
Dojazdowa? W 2014 r. ta spółka 
na naprawy szkód w swoich po-
ciągach wydała prawie 8,5 tys. zł. 

Do największej liczby dewasta-
cji – było ich 12 – doszło w pierw-
szym kwartale ubiegłego roku. 
Najczęściej chodziło o uszko-
dzenia elementów wyposaże-
nia wnętrza. Chuligani niszczyli 
kasowniki, siedzenia, poręcze, 
pojemniki na śmieci. Istotnym 
problemem dla przewoźnika by-
ło pojawiające się na pociągach 
graffi  ti. Takich malunków było 
dziewięć. Łącznie spółka odno-
towała 21 aktów wandalizmu.

O ile w pociągach KM wybito 
w zeszłym roku 248 szyb, o tyle 
w przypadków składów WKD  
problem ten pojawił się tylko 
cztery razy. Porównanie tych 
dwóch liczb wcale nie wskazuje, 
że Warszawska Kolej Dojazdo-
wa cieszy się większą „sympa-
tią i szacunkiem” wśród wandali. 
Dużo mniejsza skala zniszczeń 
wynika przede wszystkim ze 
skromniejszego taboru, zasięgu 
(przewoźnik obsługuje jedynie 
powiat pruszkowski, grodziski 
i zachodnią część Warszawy), 
ale także z tego, że w ciągu no-
cy pociągi pozostają poza zasię-
giem wandali – niektóre składy 
co prawda „śpią” na torach na 
stacjach końcowych, większość 
jednak trafi a do lokomotywowni 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Chuligani dewastują po kolei
Gra�  ti, wybite szyby, zniszczone siedzenia – to „efekt” działalności pociągowych wandali
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O ile w pociągach 
KM wybito w zeszłym 
roku 248 szyb, o tyle 
w przypadków 
składów WKD  
problem ten pojawił 
się tylko cztery razy

było wstawienie nowych szyb. 
Na ten cel przeznaczono 245 
tys. zł. Aż 248 sztuk nowych 
szyb pojawiło się w pociągach 

Szykują dwa kółka do wiosny  

Gra�  ti, wybite szyby, zniszczone siedzenia – to „efekt” działalności pociągowych wandali
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Dom na sprzedaż w Milanówku

n SOLIDNE WYKONANIE
n DOBRA LOKALIZACJA

tel.  502 078 102

Cena 499.000

Do dyżurnego pruszkowskiej ko-
mendy trafi ła informacja o kierow-
cy na podwójnym gazie. Z relacji 
zgłaszającego wynikało, że z jed-
nej ze stacji benzynowych pod 
Nadarzynem odjeżdża pijany kie-
rowca. Na miejsce wysłano poli-
cyjną załogę. Mundurowi nie mieli 

problemu z zatrzymaniem wska-
zanego samochodu. W trakcie 
rozmowy z jego kierowcą funkcjo-
nariusze wyczuli woń alkoholu. 
Zaprosili więc 23-latka do radio-
wozu by przeprowadzić badanie 
alkomatem. Mężczyzna wiedział 
już co się „święci”. Zaproponował 

Pijany próbował wręczyć 
policjantom łapówkę

policjantom pieniądze w zamian za 
puszczenie wolno. Oczywiście ta 
oferta nie przeszła. 23-latek, któ-
ry miał 2 promile alkoholu w orga-
niźmie, został zatrzymany. Usłyszy 
zarzut kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości i usiłowania wrę-
czenia korzyści majątkowej. (AS)

NADARZYN 

Zima jeszcze może wrócić?
REGION
Czy możemy się 
spodziewać powrotu 
zimy? Nie wykluczają 
tego magistraty, 
przygotowane na nagłą 
konieczność odśnieżania 
dróg i posypywania 
ich solą.

Aura bywa ostatnio zmienna. Po-
jawiło się co prawda kilka słonecz-
nych dni, które dały nadzieję na 
rychły początek wiosny, ale było 
też zimno, wietrznie, padał śnieg 
z deszczem. Niewątpliwie spraw-
dza się w tym roku staropolskie 
przysłowie „w marcu jak w garn-
cu”. To właśnie dlatego nie ma 
mowy o ewentualnych oszczęd-
nościach w budżetach na odśnie-
żanie zaplanowanych na ten rok.

– Zima się jeszcze nie skończy-
ła. Przed nami prawie cały ma-
rzec i kwiecień, czyli miesiące, 
w których także mogą wystą-
pić opady śniegu i przymroz-
ki – mówi Krzysztof Olkowski 
z Wydziału Zarządzania Droga-
mi Gminnymi Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim. 
Podkreśla, że nadal możemy spo-
dziewać się intensywnych opa-
dów śniegu, przymrozków lub 
gołoledzi. – Konieczne wtedy 
będzie ruszenie „ciężkiej arty-
lerii”, a to kosztuje – tłumaczy.

Podobnego zdania jest Kry-
styna Kozik, inspektor Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – W związku z występują-
cymi anomaliami pogodowymi 
trudno przewidzieć, jaka kwota 

może jeszcze zostać wydatkowa-
na na ten cel. W roku 2013 obfi te 
opady śniegu wystąpiły dopiero 
31 marca – wyjaśnia.

Na utrzymanie pruszkow-
skich ulic w okresie zimowym 
przewidziane zostało prawie 1,5 
mln zł. Dotychczas przeznaczo-
no na ten cel niespełna 175 tys. 
zł. Co stanie się z ewentualną 
nadwyżką? – W przypadku nie-
wykorzystania planowanej kwo-
ty, o jej przeznaczeniu zdecydują 
radni – mówi Kozik.

ANNA 
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REGION
Wójt gminy Michałowice 
zawarł już porozumienie 
z gminą Raszyn.
Chodzi o funkcjonowanie 
linii L23. Dzięki 
temu autobus będzie 
mógł zatrzymać się 
m.in. w Pęcicach.
 

Mieszkańcy Michałowic 
w większości nie ma-
ją problemów z „wy-

dostaniem” się z terenu gminy. 
Kręgosłup komunikacyjny gmi-
ny stanowi linia Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, która prze-
biega przez Nową Wieś, Ko-
morów, Reguły, Michałowice 
i Opacz-Kolonię. Dużo większy 
problem z przedostaniem się do 
Warszawy czy Pruszkowa mają 
mieszkańcy m.in. Pęcic i Soko-
łowa. Ale i na ich problemy uda-
ło się znaleźć rozwiązanie. I to 
dzięki sąsiedniej gminie.

O co chodzi? Na początku 
ubiegłego roku gmina Raszyn 
uruchomiła połączenie autobu-
sowe z Pruszkowem. Trasa au-
tobusu L23 przebiega również 
przez miejscowości znajdują-
ce się w gminie Michałowice. 
Kłopot jednak w tym, że au-
tobus się tam nie zatrzymu-
je. Ma się to zmienić, ale pod 
pewnymi warunkami. Gmina 

– Jeśli nie wydarzy się nic nad-
zwyczajnego, to nasi miesz-
kańcy z autobusu będą mogli 
korzystać już od 9 marca – mó-
wi Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice.

To jednak nie koniec niespo-
dzianek. Wójt Grabka zdradził 
nam, że trwają rozmowy na te-
mat uruchomienia dodatkowych 
przystanków na terenie gminy. – 
Chcielibyśmy, by L23 zatrzymy-
wało się również przy stawach 
w Pęcicach. Takie zmiany chce-
my wprowadzić do zawartego 
już z Raszynem porozumie-
nia – mówi. – W tym przypad-
ku mieszkańcy na możliwość 
korzystania z tego przystanku 
będą musieli jeszcze poczekać 
– dodaje wójt Michałowic. 

Michałowice, w zamian za uru-
chomienie przystanków przy ul. 
Sokołowskiej w Sokołowie i ul. 

L23 stanie dodatkowo
Autobus zatrzyma się na przystankach m.in. w Sokołowie i Pęcicach
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– Chcielibyśmy, by 
L23 zatrzymywało się 
również przy stawach 
w Pęcicach – mówi 
wójt Grabka

Parkowej w Pęcicach, będzie 
musiała się dokładać do funk-
cjonowania linii. Michałowice 
na ten cel przeznaczą 4 tys. zł 
brutto miesięcznie.

Kiedy autobusy zatrzymają 
się na nowych przystankach? 

Już teraz trzeba myśleć tak-
że o możliwych opadach śniegu 
w okresie jesiennym, bo budżet 
jest planowany nie na sezon, ale 
na rok kalendarzowy. – Są to kwo-
ty uśredniane na podstawie wie-
loletnich obserwacji. Jak do tej 
pory udawało nam się zawsze do-
brze wszystko zaplanować i pie-
niędzy nie brakowało – twier
dzi Krzysztof Olkowski.  (KS)

Na utrzymanie 
pruszkowskich ulic 
w okresie zimowym 
przewidziane zostało 
prawie 1,5 mln zł

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
22 758 77 88

Zmyślony
napad
RASZYN
Nieznany mężczyzna 
wchodzi do salonu 
gier. Żąda pieniędzy. 
Później znika – taką 
historię przedstawiła 
policjantom 23-letnia 
pracownica jednego 
z salonów gier 
w Raszynie. Wszystko 
zmyśliła...

Dyżurny pruszkowskiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży. Pracująca w salo-
nie gier 23-latka poinformo-
wała, że kilka minut wcześniej 
do salonu wszedł mężczyzna. 
Zażądał wydania wszystkich 
pieniędzy i wyszedł. Kobieta 
złapała za słuchawkę i zadzwo-
niła na policję.

Do Raszyna został wysłany 
patrol policji oraz przewodnik 
z psem. Pod dotarciu na miejsce 
mundurowi rozpoczęli zabez-
pieczanie śladów. Jak zawsze 
w takich sytuacjach funkcjo-
nariusze próbowali ustalić 
jak najwięcej faktów. Im wię-
cej uzyskiwali odpowiedzi od 
zgłaszającej, tym więcej poja-
wiało się w jej opowieści nieści-
słości. W pewnym momencie 
kobieta  oświadczyła, że napadu 
nie było. 23-latka wymyśliła hi-
storię, bo sama ukradła pienią-
dze z fi rmowej kasy. Zapewniła 
również, że zwróci całą kwotę.

Kobieta została zatrzymana 
i usłyszała zarzut kradzieży, do 
którego się przyznała.  (AS)

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz  
portalu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości  

i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego w związku  
z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

Specjalistów  
ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Pruszków

Zadania:
•   Sprzedaż powierzchni reklamowej  

w prasie i Internecie
•   Sprzedaż pakietów reklamowych  

przy eventach
•   Opieka nad powierzonymi klientami
•   Aktywne pozyskiwanie nowych  

klientów biznesowych
•   Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
•   Realizowanie niestandardowych 

projektów sprzedażowych
•   Przygotowywanie prezentacji  

i ofert sprzedażowych
Wymagania:
•   Wykształcenie wyższe lub  

w trakcie nauki
•   Minimum 2 - letnie doświadczenie  

w sprzedaży
•   Doświadczenie w branży  

wydawniczej / medialnej mile widziane

•   Orientacja na cel i samodyscyplina
•   Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
•   Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania 
pozytywnych relacji

•   Znajomość programów MS Office
•   Otwartość na zmiany
•   Kreatywność
•   Komunikatywność

Oferujemy:
•   Pracę w dynamicznie rozwijającej  

się firmie o ugruntowanej  
pozycji na rynku

•   Współpracę z profesjonalistami  
o dużym doświadczeniu  
i umiejętnościach

•   Atrakcyjne wynagrodzenie składające 
się z podstawy  
i prowizji

•   Niezbędne do pracy narzędzia  
– komputer, telefon

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Doświadczonych do montażu 
samochodowych instalacji gazowych 
501 083 999; 501 091 125 

 ► Dziennikarz serwisu internetowego. 
Wykształcenie wyższe lub 
w trakcie studiów, doświadczenie 
w pracy w Internecie, doświadczenie 
dziennikarskie w prasie lokalnej. 
CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

Firma spożywcza zatrudni 
pracowników fi zycznych.
Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125

 ► Firma sprzątająca zatrudni pana do prac na 
terenie zewnętrznym. tel. 797 991 086

 ► Firma z Pruszkowa zatrudni 
technika do serwisu urządzeń 
technologii scenicznej 
Kontakt: tel. 693 889 609 
mail: praca@prolight.com.pl 

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

Kelnera do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

Kucharza do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

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

 ► Pomoc kuchni i kucharz, 
606 407 078 

 ► Specjalista ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej, Doświadczenie w sprzedaży 
w prasie, własna baza klientów. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie 
– podstawa + prowizja, niezbędne 
narzędzia pracy i możliwości rozwoju 
w prężnie rozwijającym sie wydawnictwie 
regionalnym. CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię pracowitą i odpowiedzialną Panią 
do pomocy w domu. W różnym wymiarze 
godzin. Pruszków, Żbików, 692 461 536 

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206  

 ► 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. 503 647 032 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. 
Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206  

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

 ► Garaż wynajmę, Pruszków Daszyńskiego, 
22 758 83 38

 ► Kwatery pracownicze, 609 218 062 

 ► 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 

Nauka

 ► Angielski – certyfi kat australijski, 
607 596 383 

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 TELEWIZJA montaż serwis TANIO 
tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

DACHY, MONTAŻ, NAPRAWY, RYNNY 
511 928 895

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Glazura, remonty, wykończenia wnętrz, 
696 951 187 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne – nowe, 
naprawa istniejących, pomiary. Solidnie, 
szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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 przypomnieć się

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

Studnie, 601 231 836 

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

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

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

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

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► 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

 ► Bezstresowe leczenie stomatologiczne. 
Sedacja wziewna, Risorius Pruszków, 
Tel. 506 070 816 

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

Różne

 ► Jan Kapiczyński przeprasza Prezesa 
i Członków Zarządu ROD "Zacisze" 
w Walendowie za obraźliwe i nieprawdziwe 
sformułowania użyte pod ich adresem 
na zebraniu sprawozdawczym 
w kwietniu 2014 roku

 ► 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

Koszykarki Lidera Pruszków triumfowały 28 lutego na parkiecie w Bydgoszczy. Tym samym zrewanżowały się za porażkę w pierwszym meczu. 
Na bydgoskim parkiecie Liderki wiodły prym od pierwszych minut. W ostatniej odsłonie meczu wręcz zmiażdżyły rywalki zdobywając aż o 11 punktów 
więcej. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Liderek 68:43. Podopieczne Jacka Rybczyńskiego znajdują się na drugim miejscu w tabeli. W sobotę 
(7 marca) na własnym terenie podejmą TK Alles Głowno. Supravis WSG MUKS Bydgoszcz – PTS LIDER Pruszków 43:68 (13:18, 11:16, 7:11, 12:23). (AS)

Liderki wygrały na bydgoskim parkiecie
PRUSZKÓW
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PIŁKA NOŻNA
Faworyt jest tylko jeden 
– tak mówiło się przed 
wtorkowym (3 marca) 
spotkaniem piłkarzy 
Znicza Pruszków 
z Lechem Poznań.
Choć wynik wskazuje, 
że podopieczni Dariusza 
Banasika dali się się 
łatwo pokonać, to 
jednak przez dużą część 
meczu grali nieźle. 
 

P ruszkowski stadion dawno 
nie przeżywał takiego ob-
lężenia kibiców. I trudno 

się dziwić, bo rzadko na murawie 
przy Bohaterów Warszawy roz-
grywany jest mecz tak dużej rangi. 
W ćwierćfi nałowym spotkaniu Pu-
charu Polski podopieczni Dariusza 
Banasika podejmowali trzecią dru-
żynę ekstraklasy – Lecha Poznań. 

Sam początek spotkania był 
wyrównany, choć piłkarze Lecha 
wypracowali sobie okazję już 
w 8. minucie. Keita strzelał z rzu-
tu wolnego, ale bramkarz Znicza 

też Grudniewski – z pięciu me-
trów posłał piłkę nad poprzeczką. 

Na początek drugiej połowy 
piłkarze Znicza wyszli z szatni 
mocno zmotywowani. I to przy-
niosło efekt. W 50. minucie go-
spodarze wykonywali rzut wolny. 
Niewulis zgrał piłkę głową, a Ję-
drych zakończył akcję umieszcza-
jąc futbolówkę w bramce Lecha. 
Niewiele brakowało, by zaledwie 
trzy minuty później golkiper „Ko-
lejorza” został ponownie poko-
nany, ale piłka trafi ła w słupek. 

Niestety, w 63. minucie gry 
rozpoczął się popis Lecha Po-
znań, który w ciągu zaledwie 
czterech minut zdobył trzy go-
le. Strzelcami byli Formella i Sa-
dajew (dwukrotnie). 

Pod koniec spotkania na mura-
wie zrobiło się nerwowo. Łukasz 
Trałka (Lech) sfaulował Macie-
ja Górskiego (Znicz), za co został 
ukarany żółtą kartką. Górski nie 
wytrzymał jednak napięcia i kop-
nął Trałkę, za co zobaczył czerwo-
ny kartonik. Znicz kończył więc 
spotkanie w dziesiątkę. 

W doliczonym czasie Keita 
zdobył piątego gola dla Lecha. 
Rewanż (18 marca) na Bałtyckiej 

wykazał się zwinnością i wybił piłkę. 
W 17. minucie złą interwencję Ję-
drycha wykorzystali poznaniacy. 
Piłka wybijana przez obrońcę Zni-
cza trafi ła wprost pod nogi Linet-
tego, który nie zmarnował okazji. 

W pierwszej połowie Znicz nie 
wykorzystał trzech szans na wy-
równanie. Pierwszą okazję miał 
Rackiewicz, ale zablokowali go 
stoperzy Lecha. Chwilę później 

w Poznaniu dla „Kolejorza” bę-
dzie więc już tylko formalnością.

Maciej Skorża, trener Le-
cha, podkreślał po spotkaniu, 
że Znicz mimo wszystko na-
pędził piłkarzom „Kolejorza” 
stracha. – Naszym celem było 
strzelanie bramek, wiemy ja-
ką wagę mają gole zdobywane 
na wyjeździe. Nie zlekcewa-
żyliśmy rywala, kontrolowali-
śmy spotkanie i wyszliśmy na 
prowadzenie – mówił. – To, co 
wydarzyło się jednak na począt-
ku drugiej części, nie ma pra-
wa nam się zdarzać. Duże słowa 

1:5, czyli koniec pucharowych marzeń
W ćwierćfi nałowym spotkaniu Pucharu Polski piłkarze Znicza Pruszków przegrali u siebie z Lechem Poznań 
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 Piłkarze Znicza napędzili Lechowi stracha

uznania dla trenera Banasika, 
bo jego piłkarze napędzili nam 
stracha – zaznaczył Skorża. 
– W szatni powiedzieliśmy so-
bie, że nie będziemy się bronić, 
zagramy otwartą piłkę. Okazało 
się to ryzykowne, bo przeciwnik 
nas wypunktował i to w momen-
cie, kiedy zaczęliśmy grać nie-
źle. Może gdybyśmy strzelili na 
2:1 inaczej by się wszystko poto-
czyło. Klasę drużyny pokazuje 
to, jak potrafi  wykorzystać błędy 
rywala. Lech dziś zrobił to zna-
komicie – powiedział Dariusz 
Banasik, trener Znicza. Warto 

również wspomnieć o niespo-
dziewanych gościach. Z trybun 
Znicza mecz śledził selekcjo-
ner warszawskiej Legii Henning 
Berg oraz bracia Michał i Mar-
cin Żewłakow. 

Znicz Pruszków – Lech Poznań 
1:5 (0:1). Bramki: Jędrych (50’) 
– Linetty (17’), Formella (62’), 
Sadajew (65’, 67’), Keita (90+3'). 

Skład Znicza: Bigajski – Niewu-
lis, Jędrych, Gurzęda, Kucharski 
– Rackiewicz, Biedrzycki, Tom-
czyk (79. Chrzanowski), Nawroc-
ki (68. Banaszewski), Grudniew-
ski (68. Żurek) – Górski.  

Trener Banasik:
– W szatni 
powiedzieliśmy 
sobie, że nie 
będziemy się 
bronić, zagramy 
otwartą piłkę  

Górski po przyjęciu piłki na klat-
kę piersiową uderzył z woleja 
w kierunki bramki „Kolejorza”. 
Świetną interwencją popisał się 
jednak Burić. Szansę zmarnował 
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

BURMISTRZ GRODZISKA 
MAZOWIECKIEGO informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32a 
oraz na stronie internetowej Grodziska Mazowieckiego 
www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl zostały podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenia o:
■ VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13. 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 
Szczęsne, przetarg- 12.03.2015;

■ I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  
w Grodzisku Maz. przy ul. Okrężnej; przetarg – 
09.04.2015;

■ II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Grodziski Maz., 
przy ul. Nowy Grodzisk; przetarg – 09.04.2015;

■ III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usług 
oświaty o pow. użytkowej 304,06m2 oznaczonej, jako dz. 
ew. nr 13/4 o pow. 0,1265 ha, położonej w miejscowości 
i obrębie Książenice w gminie Grodzisk Maz., przetarg  
– 14.04.2015;

Info.: tel. (22) 463 46 31 oraz www.grodzisk.pl

Grodzisk Maz., dnia  6 marca 2015r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, 
Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647  
z późn. zm.),  ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku 
Mazowieckim Uchwały Nr 85/2015 z dnia  4 lutego 2015r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, 
Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają: 

1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-
-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 67/1 z obrębu Natolin, następnie 
południowymi granicami działek 119 i 77/1 z obrębu Natolin, 45 
z obrębu Adamów i 277 z obrębu Żuków do punktu J stanowiące-
go północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 209/1 z obrębu Żuków; 
2) od południowego-wschodu – zaczynając od punktu J w kierun-
ku południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 277 z obrębu 
Żuków, następnie po zachodnich granicach dz. ew. nr 46 i 27/2 z 
obrębu Adamów, następnie po zachodniej granicy dz. ew. nr 9 z 
obrębu Chrzanów Duży, dalej po północno-zachodniej granicy 
dz. ew. nr 78 z obrębu Natolin do punktu Q stanowiącego połu-
dniowo-zachodni   wierzchołek dz. ew. nr 76/3 z obrębu Natolin;    
3) od zachodu – zaczynając od punktu Q po wschodnich granicach 
dz. ew. nr 65/4, 65/3, 65/2 i 65/1 z obrębu Natolin do punktu A. 

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 31 marca 2015r.  na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazo-
wieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Maz., dnia 6 marca 2015r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 85/2015 z dnia 4 lu- 
tego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków  
– obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
 Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, 
Chrzanów Mały, Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.
 Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:
 
1) od północy – zaczynając od punktu A stanowiącego północno-zachodni 
wierzchołek dz. ew. nr 67/1 z obrębu Natolin, następnie południowymi granicami 
działek 119 i 77/1 z obrębu Natolin, 45 z obrębu Adamów i 277 z obrębu Żuków do 
punktu J stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 209/1 z obrębu Żuków; 
2) od południowego-wschodu – zaczynając od punktu J w kierunku 
południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 277 z obrębu Żuków, następnie 
po zachodnich granicach dz. ew. nr 46 i 27/2 z obrębu Adamów, następnie po 
zachodniej granicy dz. ew. nr 9 z obrębu Chrzanów Duży, dalej po północno-
zachodniej granicy dz. ew. nr 78 z obrębu Natolin do punktu Q stanowiącego 
południowo-zachodni   wierzchołek dz. ew. nr 76/3 z obrębu Natolin;    
3) od zachodu – zaczynając od punktu Q po wschodnich granicach dz. ew.  
nr 65/4, 65/3, 65/2 i 65/1 z obrębu Natolin do punktu A.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
31 marca 2015r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski 
na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, poczta na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

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

PGE Dystrybucja SA Odział Warszawa 
Rejon Energetyczny Pruszków 

niniejszym informuje,
że zaginęły druki „Protokołów Kontroli” 
o następujących numerach: RE1/001697, 
001698, 001699, 001974, 001729, 002089, 
002349, 001755, 001808, 001809, 001862, 
002164, 001993, 002138, 002247, 002272, 
002316.
Informujemy, że w/w protokoły mogą być 
wykorzystywane jedynie przez pracowników 
PGE Dystrybucja SA, posiadających 
upoważnienie pracodawcy. 
Wykorzystanie w/w protokołów przez osoby 
nieupoważnione jest zabronione.
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OFERTA 
SPECJALNA!

Osiedle Oligo Park 
w Pruszkowie

W pełni wykończone  
mieszkanie 100 m2 z 2 garażami  

i komórką  
w cenie 665 000 zł brutto.

Telefon:  22 729 03 13


