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Budowa CDK nie jest tajemnicą
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Ostatnio burzę medialną 
na temat kosztów 
budowy Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie wywołała 
publikacja, którą 
zamieściła  „Gazeta Polska 
Codziennie”. Władze 
miasta odpowiadają.

U ściślając – nie chodziło 
jednak o same koszty 
tej największej kubatu-

rowej inwestycji w Pruszkowie, 
ale o dostęp do informacji o całym 
przedsięwzięciu: od wstępnego 
kosztorysu, projekty, po doku-
menty przetargowe. – Zaskoczyło 
mnie to, że stale rośnie cena te-
go przedsięwzięcia. Na począt-
ku inwestycja miała kosztować WiĘceJ  2 

około 30 mln zł, a jak przyszło 
do konkretów, okazało się, że 
będzie to 71 mln zł – powiedział 
„GPC”  Marcin Kowalczyk. 

To on, mieszkaniec Pruszkowa, 
postanowił wszelkie wiadomości 
na temat CDK uzyskać drogą for-
malną. Wykorzystując możliwość, 
jaką daje tryb udostępniania in-
formacji publicznej, wysłał do 
pruszkowskiego magistratu pismo 
z prośbą o przekazanie dokumen-
tacji. Miejscy urzędnicy wyliczy-
li, że dokumentację udostępnią 
mu za 19 270, 80 zł. Skąd ta kwo-
ta? Ksero dokumentów to koszt 
1090 zł za 3636 stron. Pozostałe 
18 180 zł to koszt poświadczenia 
kopii „za zgodność z oryginałem” 
–  5 zł za 1 stronę. Dotarliśmy do 
pisma, które do urzędu złożył 
Marcin Kowalczyk. Wnioskował 
o przekazanie informacji w for-
mie kserokopii dokumentów pot-
wierdzonych za zgodność z ory-

Władze Pruszkowa podkreślają, że dokumenty dotyczące inwestycji są ogólnodostępneWładze Pruszkowa podkreślają, że dokumenty dotyczące inwestycji są ogólnodostępne

Pragnął, by urząd przekazał mu 
pełną dokumentacje technicz-
ną oraz dokumenty przetargowe 
w formie papierowej. Wszystkie 
kopie miały być poświadczo-
ne za zgodność z oryginałem. 
Przygotowanie dokumentów 
w tej konkretnej formie, zgodnie 

Już 21 i 22 marca WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz czytaj  5

 Prace na budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego postępują

ginałem. Dodatkowo zaznaczył, 
że tak przygotowane dokumen-
ty odbierze z urzędu osobiście. 

– Trzeba tu rozróżnić pew-
ne kwestie. Pan Kowalczyk nie 
wystąpił o dostęp do dokumen-
tów, nie wnioskował o przesła-
nie ich w wersji elektronicznej. 

z przepisami, wymaga wniesie-
nia przez wnioskodawcę opła-
ty. W tym przypadku właśnie 
w wysokości 19 tys. zł – wyja-
śnia nam Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.
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PRUSZKÓW
Jak już informowaliśmy, kaba-
ret Neo-Nówka ponownie odwie-
dzi Pruszków. Z tej okazji wspólnie 
z organizatorem występu przygoto-
waliśmy konkurs, w którym do wy-
grania są bilety na przedstawienie 
kabaretu. Neo-Nówka na koncie ma 
szereg uwielbianych przez widzów 

skeczy („Niebo”, „Mecz z Niemca-
mi”). Wrocławski kabaret tworzą 
dziś Roman Żurek, Michał Gawliń-
ski i Radosław Bielecki. Grupa wy-
stąpi 28 marca w pruszkowskiej 
Hali Znicz. Z tej okazji dla naszych 
Czytelników przygotowaliśmy kon-
kurs. Pierwsze dziewięć osób, które 

Wygraj bilety na występ 
znanego kabaretu Neo-Nówka

w piątek 13 marca o godz. 14.00 
przyślą maila zatytułowanego Neo-
-Nówka na adres: konkurs@wpr24.
pl, otrzymają pojedyncze zaprosze-
nia (zastrzeżenia organizatora) na 
występ kabaretu. W treści maila 
należy wpisać też imię, nazwisko 
i telefon kontaktowy. (AS)

Piątek, 13 Marca 2015

Reklama

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

Zastrzelił żonę, a potem popełnił samobójstwo 
ODRANO-WOLA 
W sobotnie popołudnie 
w Odrano-Woli  
(gm. Grodzisk Mazowiecki) 
doszło do tragedii. Mąż 
zastrzelił żonę, a później 
siebie. Jakie były  
przyczyny dramatu?  
Bada to prokuratura. 

7 marca. Kilka minut przed godz. 
17 dyżurny grodziskiej komendy 
odbiera telefon. W jednym z do-
mów jednorodzinnych w Odra-
no-Woli znaleziono dwa ciała: 
57-letniej Janiny Ś. i jej starszego 
o dwa lata męża Leszka Ś. – Męż-
czyzna zastrzelił kobietę i popełnił 

samobójstwo – mówił „na gorąco” 
Aleksander Hepner, rzecznik pra-
sowy Falck Medycyna. Tę wersję 
potwierdzili śledczy.

Kilka dni poźniej ponownie 
zapytaliśmy grodziską policję 
o szczegóły sprawy. Usłyszeli-
śmy niewiele. – Wszystko, co mo-
gliśmy powiedzieć w tej sprawie, 
już zostało powiedziane. O szcze-
góły proszę dopytywać w proku-
raturze – powiedziała nam asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po- 
licji w Grodzisku Mazowieckim. 

Nieco więcej informacji prze-
kazał nam prok. Paweł Bla-
chowski, zastępca prokuratora 

rejonowego w Grodzisku Mazo-
wieckim. – Nic nie wskazuje na 
to, by scenariusz był inny. Nadal 
jednak badamy wszystkie wątki 
– powiedział na wstępie. 

Z nieoficjalnych informacji, 
które udało nam się zdobyć wy-
nikało, że mężczyzna zostawił 
list pożegnalny. Prokuratura to 
potwierdziła. Prok. Blachowski: 

– Faktycznie, na miejscu znaleź-
liśmy list, ale nie będziemy ujaw-
niać jego treści. Z naszych ustaleń 
wynika, że głównym motywem by-
ły kwestie rodzinne, jednak nie  
chcę się tu wdawać w szczegóły. 

Według informacji podawa-
nych przez serwis wyborcza.pl 
Leszek Ś. był emerytowanym po-
licjantem, który przed odejściem 
ze służby pełnił funkcję naczel-
nika jednego z wydziałów Biura 
Spraw Wewnętrznych Komen-
dy Głównej Policji. Jednostka ta 
zajmuje się ściganiem przestęp-
ców wśród funkcjonariuszy, przez 
niektórych jest nazywana policją 
w policji. Prokuratura podkreśla 

jednak, że ten wątek nie ma zbyt 
dużego znaczenia w sprawie. Wia-
domo już, że broń, pistolet CZ-75, 
z której strzelał 59-latek, była legal-
na. Śledczy zaznaczają, że zostanie 
poddana szczegółowym badaniom. 

Aby dokładnie ustalić przebieg 
tragedii, prokuratura zleciła sekcje 
zwłok obu ofiar. – Ich wyniki po-
zwolą nam ustalić jakich ran do-
znali pokrzywdzeni. Czy doszło 
do nich w wyniku szarpaniny 
czy strzały zostały oddane z da-
leka, czy może broń była przy- 
łożona do ciała – mówi prok. Bla- 
chowski. Na szczegółowe wyniki  
sekcji trzeba będzie poczekać. Ile?  
Blisko dwa miesiące.  (AS)

Wodny plac 
obok basenu
GRODZISK MAZOWIECKI
Szykuje się nie lada 
gratka nie tylko 
dla najmłodszych 
mieszkańców 
Grodziska. W mieście 
powstanie wodny  
plac zabaw.

Trwają właśnie poszukiwa-
nia firmy, która podejmie się 
zbudowania obiektu. Po-
wstanie on przy ul. Mon-
twiłła, obok działającego już 
od lat basenu. – Dzieci ką-
pią się w różnych miejscach, 
na przykład fontannach czy 
Stawach Goliana. Tutaj bę-
dzie dla nich dużo bezpiecz-
niej, woda będzie czysta, 
a jej głębokość niezbyt du-
ża – mówi Urszula Chrza-
nowska, która w grodziskim 
magistracie odpowiada za 
realizację projektów.

Z wodnych atrakcji i och- 
łody w gorące dni będą mogły 
korzystać nie tylko dzieci, ale 
też dorośli. – O ile oczywiście 

Wiosną do teatru za darmo
PRUSZKÓW
W kalendarzu imprez 
kulturalnych Pruszkowa 
pojawiła się nowa pozycja. 
Chodzi o „Pruszkowską 
Wiosnę Teatralną”. 
W marcu i kwietniu będzie 
można się wybrać na 
spektakle za darmo.

Skąd pomysł na taki cykl teatral-
ny? Zapytaliśmy o to wiceprezy-
denta Andrzeja Królikowskiego. 
– Pomysł w sumie zrodził się ze 
zbiegu okoliczności. Gdy aktorzy 
z Teatru Ochota zaczęli działal-
ność objazdową zaprosiliśmy ich 
do Pruszkowa. Teraz zrobiliśmy 
to ponownie – odpowiada . – Po-
stanowiliśmy połączyć to również 
ze spektaklami, które prezentu-
ją nasze lokalne teatry działają-
ce przy ośrodkach kulturalnych. 
W ten sposób zbudowaliśmy ka-
lendarz „Pruszkowskiej Wiosny 
Teatralnej” – dodaje.

Cykl spektakli otworzą aktorzy 
Teatru TM ze sztuką „Edukacja 
Rity”. Pełna kontrastów historia 
– z jednej strony fryzjerka. która 
chce kształcić się na uniwersyte-
cie, z drugiej – nauczyciel akade-
micki, któremu „rozkoszna Rita” 
zawróciła w głowie. Wesoła ko-
media z nutką refleksji, zapewne 
spodoba się widzom. Spektakl: 
14 marca, godz. 19, Spółdzielczy 
Dom Kultury, Hubala 5. Jednak to 
niejedyny występ Teatru TM. To-
masz Mędrzak i Agnieszka Sitek 
pojawią się w Pruszkowie także 
w kwietniu. Tym razem na scenie 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 

Mazowieckiego pokazany zosta-
nie „Pan Tadeusz” Adama Mickie-
wicza. Spektakl: 11 kwietnia, godz. 
19, MSHM, pl. Jana Pawła II.

Kto jeszcze pojawi się na prusz- 
kowskiej scenie? – Nie mogłoby 
na niej zabraknąć grupy Gerar-
da Położyńskiego, która dzia-
ła przy Młodzieżowym Domu 
Kultury. Warto wspomnieć, że 
wśród aktorów znalazł się Grze-
gorz Zegadło, dyrektor... Książ-
nicy Pruszkowskiej. 28 marca 
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W rozmowie z „Codzienną” 
mieszkaniec Pruszkowa pod-
kreśla, że zadowoliłby się do-
kumentami nagranymi na płytę 
CD. Warto jednak wspomnieć, 
że pan Marcin nie wystąpił z po-
nownym wnioskiem o udostęp-
nienie dokumentów w formie 
elektronicznej lub właśnie na 
wspomnianej płycie.

Miejscy włodarze podkre-
ślają, że dokumenty dotyczące 
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego oraz innych inwestycji 
prowadzonych przez pruszkow-
ski magistrat są ogólnodostępne.  
– Wystarczy wystąpić o dostęp 
do dokumentów. Wtedy miesz-
kaniec, również pan Kowalczyk, 
może przyjść do urzędu i zapo- 
znać się z interesującymi go pi-
smami. Nie mamy jakiś ograni-
czeń co do czasu zapoznawania 
się z dokumentami. Jeśli jest ta-
ka potrzeba, można je przeglądać 
nawet miesiąc czy dwa – mówi 
wiceprezydent Andrzej Króli-
kowski. – W sprawie CDK nie 
mamy nic do ukrycia. Doku-
menty dotyczące tej ważnej dla 
mieszkańców i miasta inwestycji 
zostaną zamieszczone na naszej 
stronie internetowej. Będą do-
stępne i każdy, kto będzie miał na 
to ochotę, będzie mógł się z ni-
mi zapoznać – dodaje. 

Temat  „wyceny” sprawił, że 
wiele osób, głównie z opozycji, 
zaczęło snuć domysły, że ma-
gistrat chce coś ukryć. Nato-
miast niektórzy mieszkańcy 
zastanawiają się, dlaczego prze-
targ na wykonawcę CDK był  
ograniczony.

Ograniczony, czyli...
Okazuje się, że taka forma po-
stępowania przetargowego to 
swego rodzaju zabezpieczenie. 
I przy tego typu inwestycjach jest 
powszechnie stosowana. Prze-
targi ograniczone często ogłasza 

Dokończenie ze str. 1

tylko szacunki. Finalne koszty 
poznajemy dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu. Bywa tak, że 
udaje się coś zaoszczędzić, ale  
czasem musimy też coś dołożyć. 

Prace postępują
Tymczasem na terenie komplek- 
su sportowego Znicz przy ul. Bo- 
haterów Warszawy w Pruszko- 
wie widać postępujące prace. 
Strabag na placu budowy CDK 
prowadzi roboty ziemne obej-
mujące odwodnienie, posa-
dowienie i roboty żelbetowe. 
– Zgodnie z podpisaną umową 
mamy 36 miesięcy na ukończe-
nie budowy Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego w Pruszkowie. 
Jeżeli warunki pogodowe po-
zwolą i postęp budowy będzie 
przebiegał zgodnie z planem, 
to bierzemy pod uwagę wcześ- 
niejsze oddanie obiektu do użyt-
ku – podkreśla Ewa Bałdyga, 
 rzeczniczka Strabagu. 

Urzędnicy przygotowują elek-
troniczne wersje wszystkich 
dokumentów dotyczących budo-
wy CDK. Gdy tylko pliki pojawią 
się na stronie pruszkowskiego 
magistratu udostępnimy je tak- 
że na portalu WPR24.pl. 

bowiem Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wiceprezydent Andrzej Kró-
likowski mówi: – Dzięki wy-
korzystaniu tej ścieżki mamy 
pewność, że firmy które stanęły 
do przetargu mają odpowiednie 
doświadczenie w budowie tego 
typu obiektów. Przetarg ograni-
czony pozwala nam na skontro-
lowanie kompetencji firm. Bez 
tego moglibyśmy trafić na firmę, 
która może i zaproponowałaby 
mniejszą cenę, ale budowy mo-
głaby już nie ukończyć.

A co z kosztami
Kontrowersje budzą koszty in- 
westycji. Początkowo szacowa-
no, że budowa Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego pochłonie 
30 mln zł. Po rozstrzygnięciu 
przetargu okazało się, że koszt 
budowy będzie ponad dwa razy 
większy – 71 mln zł. Skąd te roz-
bieżności? Andrzej Królikowski 
mówi: – Na podstawie wstęp-
nego projektu zakładaliśmy, że 
budowa CDK wyniesie miasto  
30 mln zł. Trzeba jednak pamię-
tać, że to tylko szacunki. Otwie-
rając budżet w wykazie zadań 
inwestycyjnych również widzimy 

„Pruszkowska  
Wiosna Teatralna”  
to nowa pozycja  
na kulturalnej  
mapie miasta
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będzie można obejrzeć jedno-
aktówki Czechowa: „Niedźwie-
dzia” i „Oświadczyny” – mówi 
Andrzej Królikowski. Spektakl 
rozpocznie się o godz. 17, oczy-
wiście w Pałacyku Sokoła.

Tegoroczny cykl „Pruszkow-
skiej Wiosny Teatralnej” zakoń-
czy się na Żbikowie. Na scenie 
Ośrodka Kultury Chrześcijań-
skiej będzie można obejrzeć 
widowisko kierowane do młod-
szej publiczności. Teatr „Ma-
ska” działający przy Miejskim 
Ośrodku Kultury zaprezentuje 
„Pinokia”. Spektakl: 19 kwietnia,  
godz. 12.30, ul. 3 Maja 124.  (AS)
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będzie to dla nich atrakcyj- 
ne, bo w powstałych baseni-
kach nie będzie można swo-
bodnie popływać – wyjaśnia 
Urszula Chrzanowska.

W ramach wodnego pla-
cu zabaw pojawią się niecki 
o kształcie koła, do których 
będzie można dojść po drew-
nianym tarasie, a także wie-
lobarwne zabawki służące 
do zabaw z wodą. Dla dzie-
ci i dorosłych dostępne bę-
dą przebieralnie, natryski 
i toalety (dostosowane też 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych) oraz ławki. Ca-
łość zostanie ogrodzona.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, inwesty-
cja będzie dostępna na prze-
łomie czerwca i lipca tego 
roku. Korzystanie z wodne-
go placu będzie całkowicie 
bezpłatne.  (KS)

W ramach  
wodnego placu  
pojawią się  
m.in. niecki  
o kształcie koła

Budowa CDK nie jest tajemnicą
Władze Pruszkowa podkreślają, że dokumenty dotyczące 
inwestycji prowadzonych przez magistrat są ogólnodostępne
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PIASTÓW
W niedzielę 15 marca odbędą się wy-
bory uzupełniające do Rady Miej-
skiej w Piastowie. Wybrana zostanie 
osoba, która na stanowisku radne-
go zastąpi Grzegorza Szuplewskie-
go (został burmistrzem). Na liście 
kandydatów znaleźli się Piotr Wojt-
czak, startujący z ramienia komitetu 

Nasz Piastów – Wspólnota Samo-
rządowa i Dariusz Rozbicki z KWW 
Dariusza Rozbickiego. O mandat 
powalczy też Krzysztof Smola-
ga, który do czerwca 2014 r. pełnił 
funkcję wiceburmistrza Piasto-
wa. Wystartuje z komitetu Porozu-
mienie dla Piastowa. Do urn ruszą 

15 marca wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Piastowie

mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4,
tj. ulic: Broniewskiego, Godebskie-
go, Orzeszkowej od numeru 42 
do 63, Kasprowicza, Popiełuszki 
i Struga. Głos oddadzą w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 3 przy 
ul. Godebskiego 21, gdzie znajdzie 
się siedziba komisji wyborczej. (KS)

Piątek, 13 Marca 2015

– Zależy mi na 
tym, by pracownicy 
WOM-u dobrze 
prezentowali urząd 
– mówi starosta 
Zdzisław Sipiera 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW 
Starosta pruszkowski 
Zdzisław Sipiera
już na początku roku 
zapowiadał rewolucję 
w urzędzie. Sprawdzamy 
jak przebiegają 
przygotowania 
do utworzenia 
nowoczesnego Wydziału 
Obsługi Mieszkańców. 

WOM ma być dla prusz-
kowskiego staro-
stwa krokiem w XXI 

wiek. Mieszkańcy sprawy urzędo-
we będą mogli załatwiać szybciej 
i sprawniej. To jednak nie wszyst-
ko. Skończyć ma się również od-
syłanie interesantów od pokoju do 
pokoju. Mieszkańcy już dopytu-
ją, kiedy zapowiadana rewolucja 
ma nastąpić. 

Okazuje się, że wszystko jest 
jeszcze we wstępnej fazie przygo-
towań, m.in. projekt przebudowy 
Wydziału Obsługi Mieszkańców. 
– Okazało się, że nie będzie to tak 
ciężkie jak nam się to początko-
wo wydawało. Naniesione zostały 
już pewne poprawki i teraz pro-
jektant będzie je musiał opisać. 
Pracujemy nad każdym pojedyn-
czym stanowiskiem. Oprócz wybi-
cia niektórych ścian nie będziemy 
wprowadzać większych przeróbek 
– mówi Zdzisław Sipiera, starosta 
pruszkowski. – Najwięcej pienię-
dzy pochłonie oprogramowanie. 
W WOM-ie będzie również dzia-
łać kasa, pojawią się wpłatoma-
ty, stanowiska komputerowe do 
wykonywania przelewów inter-
netowych. Z czasem wszystkie wy-
magane przelewy będzie można 
zrobić z domu – dodaje. 

To nie koniec. Pruszkowskie 
starostwo będzie miało również 
swój dress code. Zazwyczaj nor-
my dotyczące ubioru obowiązują 
w bankach i dużych korporacjach. 

Sipiera chce ten standard prze-
nieść do urzędu. – Nie chodzi tu 
o wprowadzanie mundurków. 
Zależy mi na tym, by pracowni-
cy WOM-u dobrze prezentowali 
urząd. Nie wykluczam wprowa-
dzenia podobnych zasad w całym 
urzędzie – zaznacza starosta. 

Największe wyzwanie dla sta-
rostwa to jednak skoordynowa-
nie pracy kluczowych wydziałów 

WOM długim krokiem w XXI wiek
Starostwo pracuje nad rewolucyjnymi zmianami w urzędzie 

w urzędzie. Mowa tu o geodezji, ar-
chitekturze i inwestycjach. Bardzo 
wiele spraw, które trafi ają na biurka 
urzędników, dotyczą właśnie tych 
działów. Zdarzały się już sytuacje, 
że niektóre opinie wydawane przez 
dwa odrębne wydziały wzajemnie 
się wykluczały. Bywało też tak, że 
sprawa załatwiona ekspresowo 
w jednym, utykała na długie ty-
godnie, a nawet miesiące w dru-
gim. To również ma się zmienić. 
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Starostwo pracuje nad rewolucyjnymi zmianami w urzędzie PRUSZKÓW
Zamiast dwóch linii 
autobusowych jedna. 
Ale za to kursuje 
na dłuższej trasie.

Pruszkowski Gąsin obsługiwa-
ny był przez linie autobusowe 
nr 4 i 5. Ta pierwsza kursowa-
ła po dzielnicy pętlą i dowoziła 
mieszkańców w okolice kład-
ki przy ul. Waryńskiego. Dzię-
ki temu podróżni mogli szybciej 
przedostać się na stację PKP lub 
do centrum Pruszkowa. Drugą 
linię uruchomiono, by miesz-
kańcom Gąsina i osiedla Sta-
szica ułatwić przedostanie 
się na „drugą stronę” torowiska.

Jednak trasy obu linii w dużej 
części się pokrywały. Dlatego 
też urzędnicy z pruszkowskie-
go magistratu postanowili je 
połączyć. Wcześniej skonsul-
towali się jednak z mieszkań-
cami i tak powstała nowa trasa 
dla autobusu.

Od 11 marca autobusy linii 
nr 4 kursują według nowego 
rozkładu i na zmienionej tra-
sie. – Przewoźnik, który będzie 

dalej ul. Powstańców w kierun-
ku ul. Działkowej i wzdłuż to-
rów do przejazdu kolejowego
i ul. Przejazdowej. Następnie 
ulicami Promyka, Błońską i Ro-
botniczą i znów na ul. Promyka. 
Potem pętlą objedzie ulice Królo-
wej Jadwigi i Waryńskiego i wró-
ci na Osiedle Staszica.

Zlikwidowane zostały przy-
stanki przy ul. Promyka – Wiśnio-
wa 07 i Przejazdowa 03 oraz przy 
ul. Groblowej – Błońska 01 i Prze-
jazdowa 01. Rozkład linii nr 4 
dostępny jest na stronie interne-
towej magistratu.  (AS)

„Czwórka” kursuje na dłuższej trasie

 Mieszkańcy sprawy urzędowe załatwią szybciej

Reklama

obsługiwał tę linie został wybra-
ny w przetargu. To PKS Grodzisk 
Mazowiecki – mówi Elżbieta Ko-
rach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Mamy nadzieję, 
że linia ta pozwoli mieszkańcom 
Gąsina na przemieszczanie się do 
stacji PKP oraz na druga stronę 
torów, jak również osobom pra-
cującym na terenie Gąsina Prze-
mysłowego na dotarcie z obu tych 
kierunków do pracy – dodaje.

Jak kursuje „czwórka”? Z Osie-
dla Staszica jedzie ul. Plantową, 

W ramach 
wodnego placu 
pojawią się 
m.in. niecki 
o kształcie koła
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Reklama

Będą jak nowe
PIASTÓW
Dwie piastowskie ulice 
mają zyskać m.in. nową 
nawierzchnię. Miasto 
ogłosiło przetarg na 
wykonanie robót.

Przebudowa obejmie jezdnię, 
chodniki, zjazdy i krawężniki ulic 
Sochaczewskiej i Radosnej na od-
cinku od al. Krakowskiej do ul. Pół-
nocnej. Powstanie tam również ka-
nalizacja deszczowa. Wykonawca 
ma pojawić się na miejscu w cią-
gu dwóch tygodni od podpisania 
umowy, a całość zostanie oddana 
do użytku najpóźniej 30 czerwca 
tego roku. Za niedotrzymanie ter-
minu urząd wyznaczył kary umow-
ne. Oferenci zainteresowani za-
daniem mają czas do 24 marca 
na składanie propozycji.  (EL)

I w sumie zmienia się już dziś. Na-
czelnicy wspomnianych wydzia-
łów już mają przykaz wspólnego 
rozpatrywania wniosków. Sipiera: 
– Dzięki temu odpowiedzi, które 
trafi ają do mieszkańców są przygo-
towywane wspólnie, w koordynacji. 

Co więcej, starostwo ma się 
przyglądać wszelkim inwesty-
cjom prowadzonym przez gminy 
czy deweloperów. – Nie będziemy 
przymykać oczu. Jeśli ktoś prowa-
dzi wielomilionową inwestycję, to 
niech nie udaje, że buduje garaż. 
Trzeba to po prostu poprowadzić 
inną ścieżką. Wszystkich traktuje-
my jako partnerów do rozmowy, 
tylko oni też muszą chcieć rozma-
wiać – zaznacza Zdzisław Sipiera. 

Nie oznacza to jednak, że staro-
stwo nie będzie wyciągać pomocnej 
dłoni do inwestorów. Przeciwnie. 
Dotarliśmy do przedsiębiorców, 
którym pruszkowskie starostwo 
pomogło. – Mieliśmy problem 
z podziałem nieruchomości, nasz 
geodeta nie złożył na czas od-
powiednich dokumentów. Gro-
ziła nam wysoka kara umowna. 
Zwróciliśmy się z prośbą o po-
moc do urzędników. Ku naszemu 
zdziwieniu sprawa została potrak-
towana priorytetowo a urzędnicy 
bardzo nam pomogli. Wcześniej 
było z tym bardzo różnie – mówi 
Tomasz Łyszcz, inwestor parku 
handlowego w Michałowicach. 



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.pl

ISSN: 2080-959X, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz.
Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, drukarnia w Warszawie

Redakcja: 
Pruszków, ul. Niecała 10/2
tel/fax. 22 758 77 88
e-mail: redakcja@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, 
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, Anna Sołtysiak, 
Ewelina Latosek, Anna Juszczak-Borysiuk, 
Tomasz Kuźmicz, Katarzyna Słocińska 

Nr konta bankowego – BNP PARIBAS 
92 1600 1286 1847 8862 8000 0001

Partnerskie biura ogłoszeń: IN-FORM
www.biuroogloszen.net, SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9-15 > tel. 22 755 69 28)
TOM-OFFICE tel.22-728-31-61
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Studio grafi czne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz nadawania 
tytułów listom. Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 
Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Piątek, 13 Marca 2015

Znów zmiany 
w rozkładzie 
REGION
Wkrótce zacznie 
obowiązywać 
nowy rozkład jazdy 
pociągów na linii 
skierniewickiej. Dobra 
wiadomość: pociągów 
ma być więcej.

Pasażerowie korzystający 
z kolei do częstych zmian 
w rozkładzie zdążyli się już 
przyzwyczaić. Poprzednia 
korekta miała miejsce na 
początku stycznia, a 15 mar-
ca szykuje się kolejna. Wciąż 
jednak jest ona kompromi-
sem między ilością pociągów, 
a pracami modernizacyjny-
mi na linii skierniewickiej.

– Na linii nr 1 Warszawa-
-Skierniewice, ze względu na 
kontynuację prac moderni-
zacyjnych, zmienią się godzi-
ny kursowania wybranych 
pociągów, a także autobusów 
komunikacji zastępczej. Po-
za tym część pociągów zosta-
nie odwołana, niektóre będą 
kursowały w skróconej rela-
cji. Na odcinku Grodzisk Ma-
zowiecki – Żyrardów nadal 
będzie obowiązywała au-
tobusowa komunikacja za-
stępcza – informuje Jolanta 
Maliszewska z biura praso-
wego Kolei Mazowieckich.

Bardziej optymistyczne 
wieści płyną z PKP PLK. Spół-
ka kończy prace na 10-kilome-
trowym fragmencie między Przestaną być radnymi gminy?

NADARZYN
Wracamy do sprawy 
radnych Piotra 
Miszczuka i Marcina 
Zaborowskiego, którzy 
nie złożyli w odpowiednim 
czasie oświadczeń 
majątkowych. Radni 
gminy Nadarzyn podjęli 
decyzję co do wygaszenia 
ich mandatów.

Miszczuk i Zaborowski zostali 
wybrani do rady gminy w ostat-
nich wyborach samorządowych. 
Startowali z ramienia Komitetu 
Wyborczego Wyborców Zielo-
na Gmina – Nasz Dom. Zgodnie 
z prawem, na złożenie swoich 
oświadczeń majątkowych mieli 
czas do 31 grudnia 2014 r. Zrobi-
li to dopiero 2 marca tego roku. 

Piotr Miszczuk swoje opóźnie-
nie tłumaczył gorliwością w wy-
pełnianiu poszczególnych rubryk 

dokumentu, a Marcin Zaborowski 
powoływał się na trudną sytuację 
rodzinną. Po upływie terminu zło-
żenia oświadczeń majątkowych, 
do wywiązania się ze swoich obo-
wiązków wzywała radnych prze-
wodnicząca rady, wysyłając im 
listy polecone. Przesyłki, pomimo 
awizowania, nie zostały odebrane 
z urzędu pocztowego, ale zgodnie 
z prawem i tak uważa się je za dorę-
czone (innego zdania byli obaj rad-
ni, którzy wielokrotnie podkreślali, 
że ze złożeniem swoich oświadczeń 
majątkowych czekają do czasu we-
zwania ich przez przewodniczą-
cą). – Wydaje mi się, że zrobiłam 
wszystko, co w mojej mocy. Udo-
stępniłam swój prywatny numer 
telefonu, żeby ułatwić kontakt ze 
sobą, przypominałam o obowiązku 
złożenia pisma na spotkaniach ra-
dy i dopytywałam przed posiedze-
niem sądu (dotyczącym protestu 
wyborczego – przyp. red.) – mówi 

EWELINA 
LATOSEK

RASZYN
Jeden z najważniejszych 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego 
Raszyna, zabytkowy 
zajazd Austeria, jest 
jednocześnie jednym 
z najtrudniejszych 
wyzwań inwestycyjnych, 
jakie stoją przed 
władzami gminy.
 

Austeria to charaktery-
styczne miejsce nie tylko 
w Raszynie, ale w całym 

regionie. Zabytkowy zajazd po-
chodzi z pierwszej połowy XVII 
wieku. W skład kompleksu po-
za budynkiem głównym wcho-
dzą poczta, stajnia, wozownia 
i dziedziniec z widokiem na re-
zerwat Stawów Raszyńskich. Na 
stałe w historii zajazd zapisał się 
w 1809 roku podczas słynnej bi-
twy pod Raszynem. Polskimi 
wojskami osobiście z balkonu 
Austerii miał dowodzić książę 
Józef Poniatowski.

Od tego czasu minęło ponad 
200 lat i obecnie kompleks nie 
przypomina już miejsca tętnią-
cego życiem, raczej zabytkową 

architektoniczne, które wska-
zują, że budynkom nic nie zagra-
ża. Na dziedzińcu przeprowa-
dzone zostały także prace arche-
ologiczne. Właściwie można 
mówić o tym, że był to pierwszy 
etap rewitalizacji – wyjaśnia ra-
szyński włodarz. 

Wciąż jednak nie ma pewno-
ści jaka przyszłość czeka Auste-
rię i co powstanie w jej murach. 
W lipcu zeszłego roku gmi-
na rozpoczęła opracowywanie 
planu funkcjonalno-użytkowe-
go dla kompleksu. Dokument 
nie jest jednak jeszcze gotowy. 

ruinę. – Te budynki niszczeją, 
a przecież ich wartość historycz-
na i turystyczna jest ogromna. 
Czy nie można nic zrobić, aby 
uratować to miejsce, a nie pa-
trzeć jak rozsypuje się cegła po 
cegle? – napisał do nas jeden 
z mieszkańców. 

Z pytaniem o plany na przy-
szłość i stan utrzymania Austerii 
zwróciliśmy się do władz gmi-
ny. – Budynki są zabezpieczone, 
nie ma powodów do niepokoju 

Austeria, czyli ogromne wyzwanie
Konkretnych decyzji w sprawie przyszłości kompleksu powinniśmy spodziewać się w połowie roku

– Austeria to 
najtrudniejsze 
zadanie inwestycyjne 
w naszej gminie 
– mówi wójt Zaręba
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 Gmina bierze pod uwagę kilka rozwiązań dla Austerii

Dlaczego? – Wstrzymaliśmy pra-
ce nad planem, ponieważ wciąż 
nie ma decyzji do jakich celów 
mają służyć budynki, czy ma 
to być działalność komercyjna, 
usługowa czy miejsce upamięt-
nienia historii Raszyna – tłuma-
czy wójt Raszyna. 

Gmina bierze pod uwagę kil-
ka rozwiązań dla Austerii. Jedno 
z nich to zainwestowanie środ-
ków własnych i pozyskanie dofi -
nansowania na remont zabytku 
ze środków unijnych lub wyko-
rzystanie innych grantów. Druga 
to wprowadzenie komercyjnego 

Mandat wygaszony
PRUSZKÓW
Wojewoda mazowiecki 
wygasił mandat 
pruszkowskiej radnej 
Krystyny Szydłak 
i zarządził ponowne 
ustalenie wyników 
wyborów do rady 
miasta w okręgu nr 7.

To realizacja postanowienia 
Sądu Okręgowego z 22 grud-
nia minionego roku. Przy-
pomnijmy – chodzi o wyrok 
uznający protest wyborczy 
Anny Markowskiej (Prawo 
i Sprawiedliwość), konkurentki 
Krystyny Szydłak (Samorzą-
dowe Porozumienie Pruszko-
wa) z okręgu nr 7. Z protokołu 
komisji wyborczej wynika-
ło, że obie kandydatki otrzy-
mały identyczną liczbę gło-
sów. O tym, że mandat przy-
padł Szydłak zadecydowało 

losowanie. Sąd Okręgowy 
uznał jednak, że w protokole 
popełniono błąd, a kandydat-
ka PiS otrzymała o jeden głos 
więcej od reprezentantki SPP. 
Nakazał powtórzenie czynno-
ści wyborczych z uwzględnie-
niem poprawnej liczby głosów 
i wygaszenie mandatu rad-
nej Szydłak.

Procedura, którą uruchomił 
wyrok sądu, formalnie nazywa 
się zarządzeniem ponownych 
wyborów do Rady Miejskiej 
w Pruszkowie. Nie oznacza 
jednak, że mieszkańcy okrę-
gu nr 7 będą jeszcze raz gło-
sować. Chodzi o „ponowne 
ustalenie wyników głosowania 
i wyników wyborów”. W prak-
tyce będzie to polegało na spo-
rządzeniu od nowa protokołu 
z listopadowej elekcji. Termin 
tych czynności wojewoda wy-
znaczył na 21 marca.  (EL)

inwestora. – Jeżeli zapadnie de-
cyzja o działalności komercyjnej 
w tych budynkach, to chcielibyś-
my, aby była ona skierowana do 
mieszkańców – mówi wójt Za-
ręba. Władze Raszyna nie wy-
kluczają też, że pomieszczenia 
Austerii mogłyby zostać wy-
korzystane do działalności 
kulturalnej, stworzenia izby 
pamięci i organizowania wy-
staw. W mniejszych budynkach 
poczty i wozowni swoją siedzibę 
mogłyby mieć punkty usługowe, 
np. bank. Jednak wciąż nie wia-
domo, które z tych rozwiązań jest 
najbardziej prawdopodobne. 

– Austeria to najtrudniejsze 
zadanie inwestycyjne w naszej 
gminie. Kwota, jakiej potrzebu-
jemy to ok. 20-25 mln zł. Sami 
nie jesteśmy w stanie jej zgro-
madzić. Główny budynek wy-
maga remontu, w czasie którego 
zachowane zostaną prawie wy-
łącznie ściany. Do wymiany jest 
dach. Mniejsze stajnia, poczta 
i wozownia właściwie muszą 
zostać zabudowane od nowa, 
oczywiście z zachowaniem ich 
bryły – mówi wójt Zaręba. Jak 
dodaje, konkretnych decyzji 
w sprawie przyszłości Auste-
rii powinniśmy spodziewać się 
w połowie roku.  

– zapewnia wójt Andrzej Zarę-
ba. – W 2013 roku w kompleksie 
została przeprowadzona pełna 
hydroizolacja z zewnątrz i od 
wewnątrz. Wykonawca zastoso-
wał najnowocześniejsze metody 
wykorzystywane w utrzymaniu 
zabytków. Budynki są wietrzo-
ne, aby nie dopuścić do zagrzy-
bienia. Mamy też ekspertyzy 

Grodziskiem Mazowieckim 
a Żyrardowem i obiecuje, że 
pociągów pojedzie więcej. – Od 
marcowej korekty rozkładu 
jazdy zwiększy się liczba po-
ciągów na odcinku między 
Warszawą a Grodziskiem Ma-
zowieckim. Obecnie kursują 
74 pociągi, od 15 marca poje-
dzie ich 78. Więcej pociągów 
pojawi się między Pruszko-
wem a Warszawą. W kwietniu 
pasażerowie będą korzystali 
ze 126 codziennych kursów – 
zapewnia Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP PLK. 
Kolejna zmiana rozkładu jaz-
dy ma się pojawić 26 kwietnia. 
Szczegóły na stronach interne-
towych przewoźników.  (EL)

Od 15 marca pociągi 
pojadą „po nowemu”

Pruszkowska policja poszukuje ro-
werzysty, który 6 marca na przejściu 
dla pieszych potrącił siedmiolatka 
i odjechał. Do zdarzenia doszło ok. 
godz. 15.30. Dziecko przechodziło na 
pasach przez Al. Jerozolimskie, przy 
skrzyżowaniu z ul. Bohaterów War-
szawy w Pruszkowie. Przejeżdżający 

przez przejście rowerzysta uderzył je 
kierownicą w twarz i nie zatrzymał 
się. Na miejsce wezwano pogotowie 
i policję. Chłopca, u którego stwier-
dzono pęknięcie kości twarzoczaszki 
i wstrząśnienie mózgu, przewieziono 
do szpitala. Gdy oddawaliśmy numer 
do druku, tożsamość rowerzysty nie 

Rowerzysta potrącił 
dziecko i... odjechał

była znana. – Jeżeli ktokolwiek 
ma wiedzę na temat tego zdarzenia, 
był jego świadkiem, a jego dane 
nie zostały spisane przez funkcjona-
riuszy, proszony jest o kontakt 
z nami – apelowała kom. Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy pruszkow-
skiej komendy. (KS)

PRUSZKÓW

Danuta Wacławiak, przewodni-
cząca rady gminy w Nadarzynie.

Na ostatniej (6 marca) sesji 
gminnych radnych głosowano 
w sprawie wygaszenia manda-
tów radnych, którzy nie wywią-
zali się ze swoich obowiązków 
w ustawowym terminie. Miszczuk 
i Zaborowski nie wzięli udziału 
w głosowaniu. Dziewięciu rad-
nych było za wygaszeniem man-
datów, pięciu – przeciwko.

W ciągu siedmiu dni od mo-
mentu otrzymania przyjętej 
uchwały radni Miszczuk i Zabo-
rowski mogą odwołać się od decy-
zji rady gminy do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Ten ma 
14 dni na rozpatrzenie ich wnio-
sku. Jeśli decyzja okaże się nie-
korzystna dla nadarzyńskich 
radnych, będą mogli odwołać się 
do sądu wyższej instancji, celem 
jej kasacji. Do tego momentu obaj 
sprawują obowiązki.  (KS)
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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 finansowi, pośrednicy 
w obrocie nieruchomościami 
oraz firmy z branż związanych 
z aranżacją wnętrz. 

Na targach zobaczyć moż-
na będzie zarówno inwestycje 
z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego. Większość wystawców 
przygotuje promocyjne oferty, 
obowiązujące tylko w czasie im-
prezy. Goście będą mogli zapo-
znać się również z bogatą gamą 

To jednak nie wszystko. Dla 
gości targów firma Home Pro-
fit przygotowała niespodzian-
kę. Pierwsze 40 osób, które 
odwiedzi halę targową w so-
botę i kolejne 40, które zja-
wi się na targach w niedzielę 
otrzyma karty rabatowe Ho-
me Profit. Aby otrzymać kartę 
należy podejść do stoiska infor-
macji i oczywiście być jednym 
z pierwszych 40 gości. 

Targi są imprezą ogólno-
dostępną – wstęp jest wolny. 
Odbywają się pod honorowym pa- 

usług dodatkowych, m.in. wypo-
sażenia i aranżacji wnętrz oraz 
doradztwa finansowego. W spe-
cjalnej strefie znajdą się także 
stoiska samorządowe.

Dla gości imprezy przygoto-
wanych zostanie wiele atrakcji, 
m.in. Targowy Klub Malucha 
prowadzony przez brwinowskie 
przedszkole „Tuptuś” i Kawiar-
nia Targowa zorganizowana przez 
Restaurację „Kamienica”. Podczas 
targów będzie można skorzystać 

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

z bezpłatnej tablicy ogłoszeń. Nie 
zabraknie także stoiska z bezpłat-
nymi poradami kredytowymi, 
gdzie niezależni doradcy zapre-
zentują również ofertę przygoto-
waną specjalnie na targi. W hali 
znajdą się też centrum informa-
cji o programie „Mieszkanie dla 
Młodych” oraz stoiska z bezpłat-
nymi poradami architekta wnętrz 
Łukasza Franosika z Atelier LPF. 

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
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tronatem 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.)
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REGION
W kilku miejscach naszego regio-
nu będzie można oddać krew. Jak 
informuje Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie, najbardziej poszuki-
wane grupy krwi to 0 Rh (-) i A Rh (-). 
Stan zapasów tej pierwszej okre-
ślany jest jako bardzo niski. Dlatego 

jej dawca jest na wagę złota. Krew 
może oddać każdy zdrowy człowiek 
w wieku od 18 do 65 lat. Zanim ochot-
nicy trafi ą na specjalny fotel dla 
dawców, zostaną przebadani przez 
lekarza. Należy dzień wcześniej pa-
miętać o piciu wody i spożywaniu lek-
kich posiłków. Terminy zbiórki: 

Oddaj swoją krew, możesz 
komuś uratować życie

17 i 24 marca – Grodzisk Mazowiecki, 
Szpital Zachodni w godz. 9.30-12.30; 
27 marca – Pruszków, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
przy ul. Gomulińskiego 2, w godz. 
9-12; 31 marca – Piastów, Liceum 
Ogólnokształcące przy ul. ul. Namy-
słowskiego 11, w godz. 9-12. (EL)

Piątek, 13 Marca 2015

Punktualni i spoźnialscy na kolei
REGION
Urząd Transportu 
Kolejowego opublikował 
dane dotyczące 
punktualności przewozów 
pasażerskich w czwartym 
kwartale minionego roku. 
Pozycję lidera 
straciła WKD, Koleje 
Mazowieckie plasują się 
w końcówce stawki.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa przyzwyczaiła pasażerów 
do punktualności swoich po-
ciagów. W pierwszych trzech 
kwartałach 2014 r. oceniana by-
ła jako najsolidniejszy pod tym 
względem przewoźnik w kraju. 
W ostatnich trzech miesiącach 
minionego roku musiała jednak 
oddać palmę pierwszeństwa 
Kolejom Małopolskim i trój-
miejskiej SKM. Poziom punk-
tualności WKD spadł z 99,74 
proc. do 97,48.

Co takiego stało się niemal 
niezawodnej dotąd „wukadce”? 

po tym incydencie ruch pocią-
gów odbywał się z ograniczoną 
prędkością, co spowodowało 

opóźnienia niemal wszyst-
kich kursów.

A jak spółka ocenia swoje wy-
niki w pierwszych miesiącach 
tego roku? – Według zgromadzo-
nych danych za dotychczasowy 
okres osiągnięte wskaźniki pozo-
stają na wyższym poziomie. Jeże-
li marzec upłynie bez większych 
zakłóceń, to wskaźnik kwartal-
ny ukształtuje się na lepiej, choć 
należy mieć na uwadze wpływ 
utrudnień na linii, które miały 
miejsce w drugiej połowie stycz-
nia – wyjaśnia Kulesza. WKD 
borykała się wówczas z awa-
rią linii zasilającej urządzenia 
samoczynnej blokady liniowej.

Dużo gorszy od WKD wskaź-
nik mają Koleje Mazowieckie, 
ich „punktualnościowy” wynik to 
86,34 proc. Z większymi opóźnie-
niami w czwartym kwartale mi-
nionego roku jeździły w kraju 
tylko Koleje Śląskie i PKP Interci-
ty. Nieco lepiej wypadła warszaw-
ska SKM-ka, której punktualność 
oceniono na 88,49 proc.  (EL)

EWELINA 
LATOSEK

BRWINÓW
Mieszkańcy Brwinowa 
i okolic na autostradę 
A2 patrzą tęsknym 
wzrokiem. Owszem, 
przebiega ona prawie 
pod oknami, ale aby 
się na nią dostać 
kierowcy muszą 
jechać do Grodziska
lub Pruszkowa. 
Czy istnieje szansa, 
że powstanie dogodne 
połączenie z A2 
w Brwinowie?
 

W jazd na A2 koniecz-
nie musi powstać jak 
najszybciej. Tysiące 

samochodów codziennie roz-
jeżdżają Pruszków. To jedyny 
sposób aby rozładować korki 
w okolicy. Żadna obwodnica 
nic nie pomoże, bo po pierw-
sze powstanie za sto lat, po dru-
gie nie ma na nią miejsca, a po 
trzecie to głupota, żeby bu-
dować obwodnicę miasta le-
żącego 3 km od autostrady 
równoległą do owej autostra-
dy – twierdzi pan Łukasz, któ-
ry na co dzień porusza się po 
drogach regionu. 

Teoretycznie dojazd do au-
tostrady w Brwinowie jest. Sta-
nowią go drogi serwisowe w cią-
gu trasy 720. Tyle, że od jezd-
ni A2 oddzielone są ekranami 
akustycznymi i kierowcy nie 
mogą z nich korzystać. I w tym 
przypadku nie ma niestety 
możliwości, aby to się zmieniło. 

Kłopot w tym, że Pruszków 
jest ostatnim miastem na za-
chód od Warszawy, które kwa-
lifikuje się jako wspomniane 
„duże miasto”. Kolejny węzeł 
na trasie do Poznania to Gro-
dzisk Mazowiecki. A Brwinów 
leży niemal w połowie drogi 
między nimi. – Zjazd w Brwi-
nowie pełni rolę awaryjnego 
i zgodnie z przepisami nie może 
zostać otwarty dla płynnego ru-
chu samochodowego – wyjaśnia 
Agnieszka Stefańska, rzecz-
nik prasowy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Czy to oznacza koniec ma-
rzeń o wjeździe na A2 z Brwi-
nowa? Wiadomo, że o urucho-
mieniu zwykłego wjazdu z trasy 
720 nie ma w zasadzie mowy. 
Ale światełko nadziei stanowi 
takie zaprojektowanie słynnej 
już Paszkowianki (trasy łą-
czącej autostradę A2 z trasą 

Przeszkodę stanowią przepi-
sy, a konkretnie rozporządzenie 
ministra transportu i gospodar-
ki wodnej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

Szanse na wjazd na A2 są raczej nikłe
Brwinowscy kierowcy chcieliby dogodnego połączenia z autostradą w swojej gminie

Wiadomo, że 
o uruchomieniu 
zwykłego wjazdu 
z trasy 720 nie ma 
w zasadzie mowy

Bo
Lo

 S
ko

c
Zy

LA
S katowicką), aby w Brwinowie 

mógł powstać węzeł spinający 
obie nitki. Z propozycją uwzględ-
nienia takiego rozwiązania 
w projekcie Paszkowianki wy-
stąpił burmistrz Brwinowa, Ar-
kadiusz Kosiński. Trasy miałyby 
skrzyżować się na wysokości 
punktu poboru opłat między 
Brwinowem a Koszajcem. 

Przeszkodą znów może być 
wspomniane już rozporządze-
nie. Określa ono odległość mię-
dzy ostatnim wjazdem i pierw-
szym wyjazdem sąsiadujących 
ze sobą węzłów lub węzła z miej-
scem obsługi podróżnych. Tyl-
ko w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach może ona wynosić 
600 m. W pozostałych nie po-
winna być mniejsza niż 2000 
i 2700 m, w zależności od typu 
węzła i klasy drogi (czy jest ona 
autostradą czy ekspresówką). 
Węzeł, który miałby w Brwi-
nowie połączyć Paszkowiankę 
i A2 nie spełnia tych wymogów.

Co na to Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad? 
–  Proponowany węzeł Brwi-
nów znalazłby się w odległości 
ok. 500 metrów od istniejące-
go Miejsca Obsługi Podróż-
nych (MOP Brwinów), co za 
tym idzie byłby on za blisko 
proponowanego węzła. Budo-
wa węzła Brwinów w tej loka-
lizacji wymagałaby likwidacji 
istniejącego MOP lub uzyska-
nia odstępstwa od przepisów 
zgodnie z ustawą Prawo Bu-
dowlane. Takie odstępstwo wy-
daje Minister Infrastruktury 
i Rozwoju – wyjaśnia Agnieszka 
Stefańska z GDDKiA. 

odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Zapisano 
w nim, że odstępy między wę-
złami na autostradzie nie po-
winny być mniejsze niż 15 km, 
a w granicach i sąsiedztwie du-
żego miasta lub zespołu miast 
– nie mniejsze niż 5 km. 

Co się dzieje z modernizacją 
Stawów Walczewskiego?
GRODZISK MAZOWIECKI
Już w 2013 roku władze 
Grodziska zapowiadały 
modernizację Stawów 
Walczewskiego. 
Do dziś prace jednak 
nie ruszyły. Co się dzieje 
z tą inwestycją?

Grodzisk inwestuje w tereny 
rekreacyjne. Po zakończonej 
w 2012 r. modernizacji Parku 
Skarbków i Stawów Goliana po-
jawił się pomysł na stworzenie 
kolejnego miejsca do wypoczyn-
ku. Chodzi o niezagospodaro-
wane Stawy Walczewskiego. 
Inwestycja miała wystartować 
w 2013 r. Minęły dwa lata, a te-
ren wygląda tak, jak wyglądał 
poprzednio. I wiele wskazuje, 
że jeszcze przez jakiś czas ten 
stan się utrzyma.

Zapytaliśmy więc urzędników: 
kiedy i czy w ogóle inwestycja ru-
szy w tym roku? Zwłaszcza, ze 
w tegorocznym budżecie Gro-
dziska Mazowieckiego na moder-
nizację Stawów Walczewskiego 
zarezerwowano pokaźną kwo-
tę, bo 1 mln zł. – Projekt przebu-
dowy mamy gotowy od dawna.  
Przetarg na wykonawcę mieli-
śmy ogłosić pod koniec ubiegłego 
roku. Wojewoda zażądał od nas 
dodatkowych opracowań środo-
wiskowych. Obecnie czekamy już 
tylko na wydanie pozwolenia na 

budowę – wyjaśnia Stanisław 
Olkowski, kierownik Obsługi 
Techniczno-Inwestycyjnej w gro-
dziskim urzędzie. – W kwietniu 
powinniśmy ogłosić przetarg na 
wykonanie prac – dodaje. 

Modernizację stawów po-
dzielono na etapy. W pierwszej 
kolejności ma zostać wykona-
ny remont instalacji hydrotech-
nicznych. Dodatkowo będzie 
wykopany kolejny staw. Całość 
uzupełnią nowe alejki i ścież-
ka rekreacyjna. – Ewentualne 
siłownie plenerowe czy place 
zabaw powstaną w kolejnych 
etapach inwestycji. Nie jestem 
jednak w stanie wskazać kon-
kretnego terminu – podkreśla 
Stanisław Olkowski. 

Stawy Walczewskiego mają 
stać się miejscem do wypoczyn-
ku na łonie natury. W planach 
jest stworzenie wypożyczalni 
sprzętu wodnego, w której zna-
lazłyby się m.in. kajaki, rowe-
ry wodne. Jest też szansa, że na 
stawach pojawią się... żaglówki. 
Jeśli znajdą się chętni, to moż-
liwe będzie nawet utworzenie 
klubu wodniackiego. 

Kiedy ruszą prace? Stani-
sław Olkowski: – Przed roz-
strzygnięciem przetargu trudno 
wskazać jednoznaczny termin. 
Chcielibyśmy, by roboty ru-
szyły w trzecim lub czwartym 
kwartale 2015 roku.  (AS)
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 Groźny wypadek w Pruszkowie. 7 marca kierujący autem 
prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i wypadł z drogi. – Na 
Bolesława Prusa rozbił się samochód, pogotowie reanimuje 
kierowcę – napisał czytelnik na skrzynkę kontakt@wpr24.pl. 
– Do wypadku doszło ok. godz. 8.50. Kierujący samochodem 
osobowym marki nissan prawdopodobnie stracił przytomność w 
czasie jazdy i uderzył w ogrodzenie przy ul. Bolesława Prusa 71
– powiedziała kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Służby medyczne musiały podjąć 
reanimację kierowcy. – Doszło do zatrzymania krążenia, ale 
pacjenta udało się zreanimować. Został przewieziony na oddział 
intensywnej terapii w szpitalu przy ul. Barskiej w Warszawie 
– mówił Aleksander Hepner, rzecznik Falck Medycyna.  (EL) 
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Dużo gorszy od 
WKD wskaźnik 
mają KM, ich 
„punktualnościowy” 
wynik to 86,34 proc.

Jak wyjaśnia spółka, wszystko 
przez feralną kradzież elemen-
tów infrastruktury, do której 
doszło w październiku ubiegłe-
go roku. – Skradzionych zosta-
ło wówczas 8 sztuk dławików 
torowych odpowiedzialnych 
za prawidłowe funkcjonowa-
nie semaforów samoczynnej 
blokady liniowej na szlaku 
Warszawa Śródmieście WKD-
-Komorów – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy 
przewoźnika. Przez kilka dni 

Brwinowscy kierowcy chcieliby dogodnego połączenia z autostradą w swojej gminie



7GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

BRWINÓW
Mali mieszkańcy Kań będą mieli powody do 
zadowolenia. Niebawem przy ul. Wiosennej 
powstanie nowoczesny plac zabaw. Gmi-
na Brwinów rozpoczęła poszukiwania fi rmy, 
która wybuduje go na niewielkim skwerku. 
Dzieci do dyspozycji będą miały takie za-
bawki jak: zestaw wspinaczkowo-sprawno-
ściowy, trampolina plenerowa, huśtawka 

wieloosobowa, gniazdo na sprężynie, huś-
tawka gniazdowa, tunel linowy, piaskow-
nica. Cały teren zyska nowe ogrodzenie. 
Roboty ruszą zaraz po wyłonieniu wyko-
nawcy. Jest szansa, że pierwsze „łopaty” 
zostaną wbite już w kwietniu. Kiedy z placu 
zabaw zaczną korzystać dzieci? Powinien 
być gotowy na początku lipca. (AS)

Przy Wiosennej będzie 
nowoczesny plac zabaw

Piątek, 13 Marca 2015

Reklama

Reklama

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski ratusz 
ogłosił konkurs na 
koncepcję zabudowy 
ul. Sportowej. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, mieszkańcy 
będą mogli korzystać 
z nowych obiektów 
jeszcze pod koniec 2016 r.
 

Konkurs jest punktem wyj-
ścia do zmian w prze-
strzeni miejskiej przy 

Sportowej. Na poprzemysło-
wym terenie w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 6 mają docelo-
wo pojawić się hala widowisko-
wo-sportowa, wieża widokowa 
typu „Mały Kopernik” z małym 
obserwatorium astronomicz-
nym, ścianką wspinaczkową 
i tarasem widokowym, a tak-
że skatepark. Dookoła znajdą 
się miejsca parkingowe i ścież-
ki rowerowe. Projekt ma także 
zakładać rezerwację terenu na 
potrzeby uruchamianego w okre-

Ulica Sportowa ma być sportowa
Docelowo przy Sportowej mają pojawić się m.in. hala, wieża widokowa, skatepark 

dzie zgodnie z planem i uda się 
pozyskać odpowiednie środ-
ki, wiosną przyszłego roku ru-
szą prace modernizacyjne. 
Ich koniec jest jak na razie od-
legły, ale planowany na koniec 
2016 roku – wtedy mieszkańcy 
Grodziska będą mogli odpoczy-
wać, uczyć się i uprawiać sport 
w jednym miejscu. 

zajmie pierwsze miejsce, pod-
pisze z miastem umowę na wy-
konanie projektu kompleksu 
przy Sportowej – mówi Urszu-
la Chrzanowska, która w grodzi-
skim magistracie odpowiada za 
realizację projektów.

Budowa ma być częściowo 
sfi nansowana przez Unię Eu-
ropejską. Jeśli wszystko pój-

sie zimowym lodowiska. Całość 
obejmie miejski monitoring. In-
westycja będzie ekologiczna, bo 
w planach jest również budowa 
instalacji zaopatrzenia w ciepło 
i energię pozyskiwanych ze źró-
deł odnawialnych.

Architekci swoje koncepcje na 
racjonalne, a zarazem estetyczne 
zagospodarowanie przestrzeni 
przy ul. Sportowej w Grodzisku 
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Docelowo przy Sportowej mają pojawić się m.in. hala, wieża widokowa, skatepark 

mogą w ramach konkursu skła-
dać do końca marca. Zwycięs-
ka propozycja zostanie wyłonio-
na w czerwcu. Dzięki konkur-
sowi nie będzie już konieczne 
ogłaszanie przetargu na pro-
jekt, a jedynie na budowę. – Poza 
nagrodą fi nansową, osoba, która 

Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie 
z planem, wiosną 
przyszłego roku 
ruszą prace

 Przestrzeń przy ul. Sportowej się zmieni
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PRUSZKÓW
Na szlaku kolejowym między 
Pruszkowem a Piastowem do-
szło do tragicznego wypadku. 
W niedzielę 8 marca pod kołami 
pociągu pendolino zginął mężczy-
zna. Informację o wypadku poli-
cja otrzymała kilka minut przed 
godziną 10. – Na wysokości ulicy 

Bohaterów Warszawy w Prusz-
kowie mężczyzna wpadł pod 
pociąg pendolino relacji Warsza-
wa-Wrocław. Przechodził przez 
tory w miejscu niedozwolonym. 
Poniósł śmierć na miejscu – in-
formował zespół prasowy Komen-
dy Stołecznej Policji. To już drugi 

Po kołami pendolino 
zginął mężczyzna

śmiertelny wypadek na torach 
w ostatnim czasie. Przypomnijmy, 
że 4 marca (środa) na nieczynnej 
przeprawie kolejowej w ciągu ulicy 
Działkowej w Pruszkowie pod koła-
mi pociągu również zginął mężczy-
zna. Policja w dalszym ciągu nie 
ustaliła tożsamości ofi ary. (EL)

Piątek, 13 Marca 2015

Reklama

Zbiórka się udała, Szymek czeka na operację
MILANÓWEK
Historię Szymka, małego 
mieszkańca Milanówka, 
opisaliśmy w poprzednim 
numerze. Teraz wracamy 
do niej. Chłopiec niebawem 
przejdzie operację.

Szymon Chmielecki przyszedł 
na świat zaledwie kilka miesię-
cy temu. Ma złożoną wadę serca 
– hipoplazję aorty, zarośnięcie 
zastawki aortalnej, ubytek między-
komorowy. Ratunkiem dla niego 
jest operacja w Niemczech. Tam 
chłopczykiem zajmie się profe-
sor Edward Malec. Lekarz jako 
pierwszy w Polsce przeprowadził 
w 1991 r. operację dziecka z nie-
wykształconą lewą komorą serca. 

Pierwotnie datę operacji chłop-
ca wyznaczono na czerwiec tego 
roku. Z uwagi na pogarszające się 
wyniki badań, jej termin został jed-
nak przyspieszony – na 20 marca. 
Ale żeby móc zoperować maleń-
kie serduszko, potrzebne były 
pieniądze. Koszt leczenia w Niem-
czech wynosi prawie 160 tys. zł. 
Pieniądze na ten cel gromadziły 
fundacje SiePomaga, Dziękuję, 
że Jesteś oraz Cor Infantis. 

Akcja zebrania potrzebnych 
pieniędzy zakończyła się w śro-
dę (11 marca). W zbiórce pro-
wadzonej na stronie SiePomaga 
udało się zgromadzić przeszło 
97 tys. zł. Pieniądze przekaza-
ło 1,7 tys. darczyńców. Pozosta-
ła kwota była zbierana również 

w innych serwisach. W serwisie 
aukcyjnym allegro.pl wciąż  trwa-
ją licytacje przedmiotów. Środki 
zdobyte w ten sposób także zosta-
ną przekazane na leczenie małe-
go Szymka. Warto wspomnieć, że 
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w promocję zbiórki na Facebooku 
włączyły się również znane posta-
cie. Posty o Szymku udostępnili 
m.in. aktorka Katarzyna Bujakie-
wicz, raper O.S.T.R, zespół Maleo 
Reggae Rockers.  (KS)

Ruszyła akcja przeciwko 
wypalaniu traw
REGION
Strażacy z naszego 
regionu mają ręce pełne 
roboty. Muszą walczyć 
z plagą wypalania traw. 
– Jeśli pogoda się 
utrzyma, to sytuacja 
jeszcze się pogorszy 
– podkreślają.

Nie zakończyła się akcja „Nie 
dla czadu”, a strażacy ruszają 
z kolejną kampanią. Mowa 
o „Nie! Wypalaniu traw”. Do-
piero połowa marca, a do jed-
nostek straży pożarnej już 
napływają zgłoszenia doty-
czące tego zjawiska.

Często przyczyną pożaru jest 
w tym wypadku ludzkie niedo-
patrzenie, do wzniecenia ognia 
wystarczy np. rzucony niedo-
pałek papierosa. Bywa jednak 
i tak, że ludzie celowo wypalają 
trawy. I to nie tylko na nieużyt-
kach, ale również w mieście. 
Zapominają jednak, że w pło-
mieniach giną małe zwierzę-
ta i owady. To oczywiście nie 
wszystko. Ogień nierzadko wy-
myka się spod kontroli i nawet 
strażacy mają problemy z jego 
ugaszeniem. 

– Najczęściej płoną trawy na 
terenach nieużywanych. By-
wa, że płomienie trawią obszar 
kilku lub kilkunastu hektarów. 
Dla strażaków dotarcie w ta-
kie miejsca jest trudne. Nasz 
sprzęt jest zbyt ciężki, by wjeż-
dżać na tereny podmokłe – 
wyjaśnia st. kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszko-
wie. – Ogień to nie tylko zagro-
żenie dla zwierząt i owadów. 
Często przenosi się na zabu-
dowę, a zdarzają się i przypad-
ki, gdzie giną ludzie, również 
strażacy. Za bezmyślność pod-
palaczy płacimy zbyt wysoką 
cenę – dodaje.

W naszej okolicy pierwsze 
wyjazdy do płonących traw 
strażacy mają już za sobą... 
W powiecie grodziskim wypa-
lanie traw „ruszyło” w mininony 
weekend. – W niedzielę (8 mar-
ca) mieliśmy sześć wyjazdów 
– mówi bryg. Krzysztof Try-
niszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Mazowieckim.

A jak sytuacja przedsta-
wia się w powiecie pruskow-
skim? – Mamy za sobą już 
kilka wyjazdów do płonących 
traw. Np. trzy zastępy walczyły 
z ogniem przy ulicy Grodziskiej 

Ślub pod 
chmurką?
PRUSZKÓW
W marcu zaczęły 
obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące 
ślubów cywilnych. 
Umożliwiają one 
zawarcie małżeństwa 
poza urzędem stanu 
cywilnego.

Do tej pory ślub cywilny w in-
nym miejscu niż urząd mógł 
odbyć się tylko w szczegól-
nych okolicznościach. Teraz 
nadzwyczajne uzasadnienie 
nie będzie konieczne. Wystar-
czy złożyć odpowiedni wnio-
sek do kierownika urzędu 
stanu cywilnego oraz uiścić 
opłatę w wysokości 1 tys. zł. 
Identyczne zasady obowiązu-
ją w Grodzisku Mazowieckim 
i w Pruszkowie.

Przy składaniu wniosku 
o udzielenie ślubu poza urzę-
dem należy pamiętać o jesz-
cze jednym. Urzędnicy ma-
ją prawo odmówić udziału 
w ceremonii, jeśli miejsce 
wyznaczone przez przyszłych 
małżonków nie spełnia wymo-
gów bezpieczeństwa.

– Jeden z mieszkańców 
chciał, abym udzieliła ślubu 
jemu i jego narzeczonej na 
pokładzie samolotu. Argu-
mentował, że jego ukochana 
jest stewardessą i to najbar-
dziej odpowiednie miejsce 
– mówi Agnieszka Typiak, 
kierownik urzędu stanu cy-
wilnego w Pruszkowie. – Nie 
zgodziłam się, bo niestety 
miejsce ceremonii musi speł-
niać odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i uroczystej 
formy – dodaje.  (EL)
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w Brwinowie. Trawy paliły się 
w pobliżu przedszkola – po-
wiedział st. kpt. Karol Kroć. 
I dodał: – Jeśli pogoda się nie 
zmieni, to podobnych pożarów 
będzie więcej.

Warto wspomnieć, że bez-
myślne wypalanie traw jest 
wykroczeniem, za które gro-
zi areszt, nagana lub grzywna 
w wysokości sięgającej nawet 
5 tys. zł.  (AS)

W naszej okolicy 
pierwsze wyjazdy 
do płonących traw 
strażacy mają 
już za sobą...
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EWELINA 
LATOSEK

REGION
Połowa marca to 
tradycyjnie czas na 
pierwsze w roku 
rozliczenie należności 
z tytułu podatku 
od nieruchomości. 
15 marca mija termin jego 
zapłaty. Sprawdziliśmy, 
jakie koszty ponoszą 
mieszkańcy gmin 
naszego regionu za 
powierzchnię mieszkalną 
i związaną z działalnością 
gospodarczą.
 

P odatek od nieruchomo-
ści to ważna pozycja 
w budżetach gmin i jedno 

z podstawowych źródeł docho-
dów samorządów. Rozliczany 
jest w czterech ratach rocznie, 
a mieszkańcy mają czas na ich 
uiszczenie kolejno do 15. dnia 
marca, maja, września i listopa-
da. W tym roku 15 marca przy-
pada w niedzielę, co automatycz-
nie wydłuża o jeden dzień termin 
zapłaty. Podatnicy, którzy doko-
nają jej w poniedziałek 16 marca 
także „zmieszczą się” w czasie.

Zgodnie z przepisami, gminy 
samodzielnie ustalają wysokość 
podatku od nieruchomości. Mają 
jednak narzucona górną granicę 
takiego obciążenia. Na dany rok 
maksymalne stawki określa mi-
nister fi nansów. Do tego pułapu 
samorządy mogą dowolnie okre-
ślać wysokość opłaty.

W tym roku resort ustawił 
granice na poziomie 0,90 zł od 
jednego metra kwadratowego po-
wierzchni gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 0,75 zł od jedne-
go metra kwadratowego użytko-
wej powierzchni mieszkalnej oraz 
23,13 zł od jednego m.kw. budyn-
ków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Czas na podatki od nieruchomości
Ile płacimy np. za metr kwadratowy użytkowej powierzchni mieszkalnej?

W naszym regionie na takie 
maksymalne stawki we wspo-
mnianych trzech przypadkach 
zdecydowała się tylko Podko-
wa Leśna. Tam mieszkańcy nie 
zapłacą mniej niż określił to mi-
nister fi nansów. Mniejsze staw-
ki zaproponowały mieszkańcom 
Michałowice. Od jednego metra 
kwadratowego budynków dzia-
łalności gospodarczej to najniż-
sze w regionie 21,79 zł a 0,81 zł za 
metr gruntu przeznaczony na ten 
cel. Za użytkową powierzchnię 
mieszkalną stawka w Michało-
wicach to 0,68 zł za m.kw. Niższą 
w regionie wprowadzono tylko 
w Nadarzynie, gdzie mieszkań-
cy zapłacą 0,45 zł.

Pozostałe samorządy zbliżyły się 
do wartości granicznych wyznaczo-
nych przez Ministerstwo Finan-
sów. W Pruszkowie obowiązujące 

stawki to 0,72 zł za metr kwadrato-
wy użytkowej powierzchni miesz-
kalnej, 22,38 zł za m.kw. budynku 
działalności gospodarczej i 0,89 zł 
za metr gruntu przeznaczonego na 
działalność. Nieco wyższe staw-
ki zapłacą mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego. To maksymalne 
możliwe 0,75 za metr kwadrato-
wy mieszkania, 23,03 zł za po-
wierzchnię gospodarczą i 0,90 zł 
za grunt związany z działalnością.

Wszyscy podatnicy naszego re-
gionu powinni mieć już indywidu-
alne pisemne decyzje podatkowe 
z urzędów swoich miast i gmin. 
Samorządy miały czas na ich do-
starczenie do końca lutego. Miesz-
kaniec, który takiego dokumentu 
nie otrzymał, nie ma obowiązku 
wnoszenia opłaty. Taki obowią-
zek pojawi się po upływie 14 dni 
od otrzymania decyzji na piśmie.  

Podatki od nieruchomości w 2015 r.

Gmina
Powierzchnia 

mieszkaniowa/1 m.kw
Powierzchnia dział. 

gosp./1 m.kw.
Grunty na dział. 

gosp./1 m.kw.

Pruszków 0,72 zł 22,38 zł 0,89 zł

Grodzisk Maz. 0,75 zł 23,03 zł 0,90 zł

Brwinów 0,71 zł 23,08 zł 0,90 zł

Milanówek 0,74 zł 23,03 zł 0,89 zł

Michałowice 0,68 zł 21,79 zł 0,81 zł

Podkowa Leśna 0,75 zł 23,13 zł 0,90 zł

Nadarzyn 0,45 zł 22,50 zł 0,85 zł

Piastów 0,70 zł 22,60 zł 0,89 zł
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„Słoiki” działają w Brwinowie

A kcję „Słoiki lokalnie” prowa-
dzi pięcioro młodych ludzi – 
Bartosz Boulangé, Antonina 

Kuczborska, Paulina Rudnik, Natalia 
Sacharczuk i Kacper Słowikowski – któ-
rzy do niedawna uczęszczali do gimna-
zjum w Brwinowie, a teraz kontynuują 
naukę w szkołach w Warszawie. Celem 
ich akcji jest zachęcenie społeczności 
lokalnej do czynnego udziału w życiu 
kulturalnym i społecznym gminy. Swój 
pomysł na działania lokalne realizują 
w ramach ogólnopolskiej olimpiady 
„Zwolnieni z Teorii”. 

Licealiści nawiązali współpracę 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwi-
nowie, gdzie odbyło się otwarte spotka-
nie z redaktorem Jarosławem Gugałą, 
znanym z „Wydarzeń” Polsatu. Dzienni-
karz opowiadał młodym mieszkańcom 
Brwinowa o kulturze języka mediów, 
o postępującej w Polsce tabloidyzacji 
mediów i coraz bardziej powszechnym 
dążeniu do bycia celebrytą w czasach, 
gdy dobrą informację coraz częściej za-
stępuje mierna rozrywka.

Kolejnym wydarzeniem organizo-
wanym w ramach akcji „Słoiki lokal-
nie” będzie targ rękodzieła, promujący 

lokalnych wytwórców i małe przedsię-
biorstwa. Odbędzie się on w Gminnym 
Ośrodku Kultury w sobotę 14 marca, 
w godzinach 11-14. Młodzi organiza-
torzy liczą na aktywizację społeczno-
ści lokalnej.

Projekt „Słoiki lokalnie” uzyskał 
patronat Burmistrza Gminy Brwi-
nów. – Bardzo cenię sobie to, że spo-
śród możliwych tematów, w które mogą 

się zaangażować uczestnicy olimpiady 
„Zwolnieni z Teorii”, Wy zdecydowa-
liście się na przedsięwzięcie realizo-
wane w swojej małej ojczyźnie. Liczę 
na to, że zaangażowanie w tego typu 
działania przyniesie Wam wiele satys-
fakcji teraz i zachęci do kontynuowa-
nia społecznikowskich pasji – napisał 
do młodych ludzi burmistrz Arka-
diusz Kosiński. (PR)

Wybory sołtysów i rad sołeckich
Mieszkańcy terenów wiejskich 
gminy Brwinów w najbliższych 
tygodniach będą wybierać 
sołtysów i rady sołeckie 
w sołectwach Biskupice, 
Czubin, Falęcin, Kanie, Koszajec, 
Kotowice, Krosna, Milęcin, 
Moszna, Otrębusy, Owczarnia, 
Parzniew, Terenia i Żółwin. 

Pierwsze zebranie wiejskie – dla 
mieszkańców Domaniewa i Do-
maniewka – odbyło się 12 marca 
2015 r. Kolejne, na które zaprosze-
ni są mieszkańcy Tereni, Owczar-
ni i Żółwina, odbędą się w sobotę 
21 marca 2015 r. W kilku sołectwach 
wybory odbędą się już po Świętach 
Wielkanocnych. (PR)

„Słoiki lokalnie”: taką nazwę dla swojego projektu wybrała grupa młodych brwi-
nowian, którzy na co dzień uczęszczają do warszawskich liceów, ale chcą zrobić 
coś dla swojego rodzinnego miasta. Już w najbliższą sobotę 14 marca zapra-
szają na targ rękodzieła do Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.  

Rowerem trzeba jechać z głową
KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

REGION
Wielkimi krokami 
zbliżamy się do otwarcia 
sezonu rowerowego. 
Przejażdżka jednośladem 
może być bardzo 
przyjemna, ale pod 
kilkoma warunkami, 
o których należy 
bezwzględnie pamiętać.
 

N a terenie powiatu gro-
dziskiego w zeszłym 
roku rowerzyści uczest-

niczyli w 40 kolizjach i 17 wy-
padkach, w których 16 cyklistów 
zostało rannych, a jeden poniósł 
śmierć. Na terenie powiatu 
pruszkowskiego doszło w 2014 r. 
do dziewięciu wypadków. Na 
szczęście nikt nie zginął, ale nie 
obyło się bez obrażeń. – Głów-
ne przyczyny zdarzeń powodo-
wanych przez rowerzystów to 
nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu oraz nieprawidłowe 
skręcanie i omijanie – mówi st. 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim, która prowadzi zajęcia 
edukacyjne z zakresu zasad po-
ruszania się w ruchu drogowym 
dla dzieci i młodzieży.

Rowerzyści są grupą szcze-
gólnie narażoną na ciężkie ob-
rażenia ciała podczas zdarzenia 
drogowego. W sytuacji zderze-
nia z rozpędzonym samochodem 
można nawet zginąć, a co dzieje 

się w „lżejszych przypadkach”?
– Cykliści mogą doznać szerokiej 
gamy urazów: od drobnych otarć, 
do złamań, a nawet do urazów 
czaszkowo-mózgowych – mówi 
Aleksander Hepner, ratownik 
medyczny i rzecznik prasowy 
Falck Medycyna.

Rower powinien być wypo-
sażony w światła (barwy bia-
łej z przodu, odblaskowe barwy 
czerwonej z tyłu i odblaskowe „po 
bokach”), skutecznie działający 
hamulec i dzwonek.  Trzeba po-
myśleć także o założeniu kasku. 
Może nie jest to zbyt twarzowe 
nakrycie głowy, ale za to chroni ją 
skutecznie. – Dzięki temu, że kask 
przyjmuje na siebie siłę uderze-
nia i równomiernie rozprowadza 
ją po całej powierzchni, zderze-
nie z przeszkodą, a także upadek 
z roweru, ma o wiele łagodniejsze 
skutki – wyjaśnia Hepner.

Najważniejsza jest umiejęt-
ność wczucia się w sytuację 

pozostałych uczestników na 
drodze. Pieszy przechodzący 
przez pasy porusza się z prędko-
ścią wynoszącą ok. 7 km/godz. 
Rowerzysta może swobodnie 
jechać 20 km/godz. Co to ozna-
cza? Że kierujący nadjeżdża-
jącym samochodem ma dużo 
mniej czasu na zauważenie 
osoby na rowerze zbliżającej 
się do krawędzi jezdni, a co za 
tym idzie, mniej czasu na reak-
cję i zatrzymanie pojazdu. Wła-
śnie dlatego lepiej jest zsiąść 
z roweru i przeprowadzić go 
przez „zebrę”. 

W trakcie jazdy jednośladem 
trzeba się rozglądać. Używanie 
słuchawek, zwłaszcza doka-
nałowych, jest objawem braku 
odpowiedzialności. Bieżąca ob-
serwacja otoczenia, zachowań 
innych uczestników ruchu drogo-
wego i racjonalna ocena sytuacji 
powinny być punktem wyjścia 
do poruszania się na rowerze. 
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Pruszków na Facebooku
PRUSZKÓW
Urząd miejski 
w Pruszkowie 
uruchomił facebookową 
stronę, na której będą 
zamieszczane informacje 
o najważniejszych 
wydarzeniach i sprawach 
dotyczących miasta.

Popularne wśród użytkowników 
Facebooka profi le dla fanów ma-
ją już powiat pruszkowski i kil-
ka gmin regionu, m.in. Grodzisk 
Mazowiecki, Brwinów, Podkowa 
Leśna, Milanówek. Teraz swoją 
stroną może pochwalić się Prusz-
ków. – Znajdą tam państwo ak-
tualne informacje z Urzędu 
Miejskiego i jego jednostek or-
ganizacyjnych, a także informa-
cje o wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych 
na terenie miasta – poinformo-
wał prezydent Jan Starzyński.

Ale ma być to nie tylko kanał 
komunikacji urzędu z mieszkań-
cami, ale również mieszkańców 
z urzędem. – Naszą ideą jest dzia-
łanie w dwóch kierunkach. Bę-
dziemy na bieżąco informować 

o ważnych dla mieszkańców 
sprawach oraz czekać na ich 
reakcję i oceny – zapewnia 
Witold Konieczny, naczelnik 
biura promocji w pruszkow-
skim magistracie.

Do tej pory pytanie do władz 
miasta można było zadać po-
przez stronę internetową prusz-
kow.pl. Teraz, przy wykorzys-

taniu możliwości Facebooka, 
ma to być prostsze i szybsze. 
Konieczny: – Chcemy wyko-
rzystać to nowoczesne na-
rzędzie do lepszej komunika-
cji z mieszkańcami.

Facebookowa strona Prusz-
kowa ruszyła 9 marca.  (EL)

– Chcemy wykorzystać 
to nowoczesne 
narzędzie do lepszej 
komunikacji 
z mieszkańcami 
– mówi Witold 
Konieczny

Świetlica OWCA w Owczarni,
ul. Cyprysowa 4
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Rowerem trzeba jechać z głową

PRUSZKÓW
Prace przy budowie 
ul. Mickiewicza 
zakończone.

Pierwotny termin fi nału bu-
dowy wyznaczono na ostatni 
dzień kwietnia, jednak tego-
roczna zima nie dała się we 
znaki drogowcom i prace 
trwały krócej. – Ofi cjalnie uli-
ca Mickiewicza zostanie od-
dana w ciągu dwóch tygodni, 
bo wykonawca musi jesz-
cze uzyskać odbiory, trwa-
ją także prace porządkowe. 
Ale mieszkańcy mogą z no-
wej drogi korzystać już teraz 
– mówi Elżbieta Korach, na-
czelnik Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Mia-
sta Pruszkowa.

Przejście ul. Mickiewicza 
w deszczowy dzień jeszcze do 
niedawna graniczyło z cudem, 
a kalosze były obowiązkowe. 
Modernizacja drogi była od-
wlekana – najpierw blokowa-
ły ją protesty mieszkańców, 
których działki miały zostać 
zajęte pod budowę, później 
procedury. W sierpniu 2014 r. 
wkroczył ciężki sprzęt i prace 
w końcu ruszyły.

Na odcinku od ul. Prusaka 
do rzeki Żbikówki pojawiła się 
nawierzchnia z kostki, chod-
niki, zbudowano odwodnie-
nie drogi.  (KS)

Mickiewicza
już jest
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Reklama

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

Reklama

Kiedy tunel na Działkowej?
PRUSZKÓW
Monitorujemy temat 
tunelu, który ma powtać 
na miejscu zamkniętego 
przejazdu kolejowego 
w śladzie ulic Działkowej 
i Błońskiej w Pruszkowie. 
Władze miasta 
podkreślają, że jego 
budowa nie potrwa 
dłużej niż rok.

Przejazd kolejowy w ciągu ulic 
Działkowej i Błońskiej został za-
mknięty w czerwcu 2014 r. To 
oznacza, że od ponad dziewię-
ciu miesięcy mieszkańcy Gąsina 
i okolic mają problem z dosta-
niem się do centrum miasta. 
Jednak na budowę tunelu pod 
torami czekają wszyscy pruszko-
wianie. Kiedy można spodziewać 
się realizacji inwestycji?

Działania miejskich włoda-
rzy i PKP Polskich Linii Ko-
lejowych w zakresie budowy 
tunelu nabrały tempa. – Można 
powiedzieć, że ustalenia już się 
zakończyły. Teraz czekamy na 
podpisanie przez PKP poro-
zumienia, które wysłaliśmy ja-
kiś czas temu – mówi Andrzej 

Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Dzisiaj otrzymaliśmy pi-
smo, w którym PKP potwierdza, 
że projekt budowy tunelu został 
wpisany do wniosku skierowa-
nego do Unii, w celu pozyska-
nia funduszy na ten cel – dodaje.

Jak czytamy we wspomnia-
nym piśmie, „w momencie, kie-
dy aktualnie opracowywane 

porozumienie (…) zostanie 
uzgodnione i podpisane przez 
strony, PKP PLK odstąpi od re-
alizacji przejścia podziemnego 
(…), wprowadzając w jego miej-
sce budowę tunelu drogowego”.

Od kiedy zatem mieszkańcy 
będą mogli korzystać z wycze-
kiwanego tunelu? Wiceprezy-
dent Kurzela: – Prace powinny 
rozpocząć się na początku 2017 
roku i szacujemy, że nie potrwa-
ją dłużej niż rok.  (KS)

Prace powinny 
rozpocząć się na 
początku 2017 roku

Sukces 
Julii Koluch
PRUSZKÓW
Julia Koluch, 
zawodniczka klubu 
pływackiego Kapry 
Armexim Pruszków, 
zwyciężyła na 
dystansie 50 m stylem 
grzbietowym podczas 
Mistrzostw Polski 
Juniorów 15-letnich.

Zawody odbyły się w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Pływaczka 
z Pruszkowa była bardzo bli-
sko pobicia rekordu Polski. 
W fi nałowym wyścigu „grzbie-
tem” na 50 m osiągnęła czas 
zaledwie o szesnaście setnych 
sekundy gorszy od najlepsze-
go wyniku w kraju. Dystans 
50 m przepłynęła w 28,84 s. 

To nie koniec sukcesów Jul-
ki Koluch. Na tych samych za-
wodach zdobyła srebrny medal 
na 200 m stylem grzbietowym 
oraz srebro na 100 m stylem 
grzbietowym. Dołożyła też dwa 
czwarte miejsca na 50 m sty-
lem dowolnym oraz 100 m sty-
lem grzbietowym. Natmiast 9. 
miejsce w Ostrowcu „wypływa-
ła” – na 50 m stylem motylko-
wym – Weronika Kacprzycka, 
kolejna zawodniczka Kapry 
Armexim Pruszków.  (EL)
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KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

MILANÓWEK
Kto zorganizuje 
Rok Feliksa 
Dzierżanowskiego,
a kto letni wypoczynek 
dla dzieci? Dowiemy się 
niebawem. Milanowski 
magistrat ogłosił konkurs 
na realizację zadań 
publicznych i zachęca 
organizacje pozarządowe 
do wzięcia w nim udziału.
 

W spierają one miasto 
w organizacji zadań 
publicznych już od 

lat, ale w tym roku, na wniosek 
burmistrz, zostały zwiększone 
środki na ten cel. 183 tys. zł to 
kwota, która zostanie przezna-
czona na m.in. upowszechnianie 
kultury w różnych dziedzi-
nach i formach artystycznych, 
działania zapobiegające spo-
łecznemu wykluczeniu osób 
niepełnosprawnych, organizację 
Roku Feliksa Dzierżanowskiego 
i wsparcie organizacji zrzeszają-
cych osoby starsze. Lwia część 
tej kwoty – 65 tys. zł – wesprze 
organizację wypoczynku dla naj-
młodszych mieszkańców Mila-
nówka oraz upowszechnianie 
kultury fi zycznej i sportu.

W niektórych przypadkach 
miasto będzie brało czynny udział 
w realizacji zadań publicznych, 

dzieci leży już w gestii organizacji 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.

Wskazany przez milanow-
ski magistrat zakres zadań pu-
blicznych, które będą wykonane 
w ciągu najbliższego roku, jest 
bardzo ogólny, więc organiza-
cje będą miały szerokie pole do 
manewru. – Wymagamy dużej 
kreatywności. Burmistrz Kwiat-
kowska: – Podajemy temat, jak 
na przykład kultura czy sport, 
ale nie podajemy konkretów, nie 
mówimy, jak dane zadanie ma 
być wykonane.

Oferty dotyczące realizacji po-
szczególnych zadań przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych 
mogą składać w Urzędzie Miasta 
Milanówka do 25 marca. Kon-
kurs zostanie rozstrzygnięty nie 
później niż 24 kwietnia. 

w innych całkowicie powierzy je 
wybranym organizacjom poza-
rządowym. – To zależy od rodzaju 
zadania. Będziemy pomagać przy 

Zaproszenie do realizacji zadań
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Oferty dotyczące 
realizacji zadań 
przedstawiciele 
organizacji 
pozarządowych 
mogą składać 
do 25 marca

Roku Feliksa Dzierżanowskiego 
i Mieście Ogrodów, ale zorgani-
zowanie letniego wypoczynku dla 

Milanowski magistrat zachęca organizacje pozarządowe 
do wzięcia udziału w konkursie 

PRUSZKÓW
Policja apeluje o pomoc w ustale-
niu miejsca pobytu Kamila Trejgisa, 
32-letniego mieszkańca Pruszko-
wa. – Poszukiwany ostatni raz był 
widziany 2 marca 2015 roku ok. go-
dziny 14.30, kiedy to sam opuścił 
miejsce pracy w Warszawie przy 
ul. Bonifraterskiej. Odjechał jasnym 

samochodem marki fi at linea w nie-
ustalonym kierunku. Od tego czasu 
nie kontaktował się z rodziną – in-
formuje pruszkowska policja. Ubra-
ny był m.in. w granatowe spodnie 
jeansowe i czarną, puchową kurtkę 
z kapturem. Mężczyzna ma 180 cm 
wzrostu, ok. 83 kg wagi, jasne oczy 

Zaginął Kamil Trejgis, 
mieszkaniec Pruszkowa

i krótkie ciemne włosy. Znak 
charakterystyczny to duży pieprzyk 
na prawym policzku. Ktokolwiek 
zna miejsce pobytu poszukiwanego 
proszony jest o kontakt z pruszkow-
ską komendą (ul. Kraszewskiego 8 
tel. 22 60 46 213) lub z najbliższą 
jednostką Policji (tel. 112 lub 997). (EL)



11GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 13 Marca 2015

IV WEEKEND NA LUDOWO
21 – 22 marca

Koncerty:

• 21 marca, godz. 18:00

KILAR, HADYNA – DWA SERCA, JEDEN ŚLĄSK – koncert Zespołu  
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

• 22 marca, godz. 17:00 

KALEJDOSKOP BARW POLSKI  
koncert PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Jarmark produktów regionalnych i rzemiosła artystycznego 
sobota i niedziela, godz. 10:00-20:00

Matecznik Mazowsze w Otrębusach 
mazowsze.waw.pl
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PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

BURMISTRZ  
GMINY BRWINÓW
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Zamów: ) 22 758 77 88 * reklama@wprmedia.pl x Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Dam pracę - dorywczą. (Mile widziany 
emeryt). Wymagania- sprawny 
fi zycznie, sumienny i chętny do pracy.
Wiedza z zakresu wędkarstwa lub 
akwarystyki. Zakres obowiązków 
– obsługa klienta, przyjęcia towaru. 
Praca w Pruszkowie. tel.  691 575 429

 ► Firma Cateringowa zatrudni kurierów-
handlowców z własnym autem do rozwożenia 
i sprzedaży kanapek i obiadów do fi rm na 
terenie Pruszkowa, Warszawy i okolic. 
Wymagania: Własne auto, kultura osobista, 
komunikatywność i zapał do pracy. 
501 276 729, biuro@nadokladke.pl

 ► 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

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU 
– PRODUKCJA OPAKOWAŃ – AUTOMATY 
PAKUJĄCE –  SOKOŁÓW K/JANEK 
- BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

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

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

 ► OPERATOR  - MECHANIK – ELEKTRONIK 
MASZYNY PAKUJĄCE -  PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ SOKOŁÓW K/JANEK 
- BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

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

 ► Pomoc informatyczną - doraźnie. Konfi guracja, 
doradztwo, modernizacja, 606 742 496

 ► Pomoc kuchni i kucharz, 606 407 078 

 ► Poszukuje Kwalifi kowanych Pracowników 
Ochrony w Grodzisku Mazowieckim 
695 804 224

 ► 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 

Sprzątającą do Hotelu w Otrębusach, 
tel. 510 931 407 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnimy operatorów maszyn. 
Praca zmianowa. Tel. 517 811 255. 
CV: eniemojewska@job-impulse.pl

 ► 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

 ► 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  

 ► Sprzedam przytulną kawalerkę 35 mkw. 
w Pruszkowie, idealna lokalizacja przy 
stacji WKD. Investor Nieruchomości 
Warszawa ul. Cynamonowa 19, 
tel. 535 540 440.

 ► 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► 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, 603 403 892 

 ► 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 

 ► Czyste auto-tapicerka, skóra, 516 315 195 

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 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne, pełen zakres, 
pogotowie energetyczne 24h/7dni, 
tel. 507 157 730

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

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

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

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
511 259 852 

Studnie, 601 231 836 

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

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

 ► 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 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 

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