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Wysokie napięcie społeczne
EWELINA 
LATOSEK

REGION
Planowana budowa linii 
elektroenergetycznej 
Kozienice-Ołtarzew 
budzi ogromny 
protest mieszkańców 
Jaktorowa i Żabiej Woli. 
 

Nie chodzi tylko o loka-
lizację linii, ale także 
sposób w jaki miesz-

kańcy dowiedzieli się, że w po-
bliżu ich domów mają pojawić 
się wysokie na 70 metrów słu-
py wysokiego napięcia. Linia 
o mocy 400 kV ma połączyć 
elektrownię systemową w Ko-
zienicach z Ołtarzewem. Za 
inwestycję odpowiada spół-
ka Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. – O tym, że ta linia WIĘCEJ  2 

ma być wybudowana, dowie-
dzieliśmy się przypadkiem, 
ani władze gminy ani inwestor 
nie informowali nas wcześniej 
o tych planach – mówi Mar-
cin Sztandarski, mieszkaniec 
Żabiej Woli i przedstawiciel 
komitetu społecznego, który 
protestuje przeciwko inwestycji. 
– Uważamy, że celowo zrobiono 
z tego tajemnicę, aby postawić 
nas przed faktem dokona-
nym. Jak wynika z dokumen-
tów, pierwsze przymiarki do tej 
inwestycji były już w 2007 r., 
a my dowiedzieliśmy się o tym 
dopiero teraz – dodaje. 

Mieszkańców niepokoi pla-
nowana lokalizacja potężnych 
słupów energetycznych w bez-
pośrednim sąsiedztwie ich 
domów. – Linia będzie biec nie-
rzadko kilkadziesiąt metrów 
od wielu domostw. Słupy mają 

Mieszkańcy Jaktorowa i Żabiej Woli nie chcą słupów energetycznych w pobliżu domów
ponad 70 metrów wysokości, 
co bardzo oszpeci krajobraz 
i spowoduje, że nieruchomości 
stracą od 50-70 proc na war-
tości. Różnica potencjałów 
400 kV powoduje hałas oraz 
inne niekorzystne zjawiska 
wpływające na organizm ludz-
ki – ocenia Sztandarski.

Przygotowania do budowy 
linii wysokiego napięcia fak-
tycznie rozpoczęły się osiem 
lat temu od powstania doku-
mentacji projektowej. W 2013 
r. inwestycja znalazła się już 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego Mazowsza. 
Wówczas dokument został 
przesłany gminom do kon-
sultacji, ale nie zgłosiły do 
niego uwag. 
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 Mieszkańców niepokoi planowana lokalizacja słupów 
energetycznych

Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015



Wiadomości2 WPR24.plGAZETA WPR WPR24.pl

PRUSZKÓW
24 kwietnia pracownik pruszkow-
skiego Urzędu Skarbowego będzie 
pełnił w naszej redakcji kolejny dy-
żur telefoniczny. Doradzi tym, którzy 
jeszcze nie złożyli swoich zeznań po-
datkowych za ubiegły rok. Co można 
odliczyć od podatku? Jak rozliczyć 
się przez Internet? Formularz PIT 

ma wiele okienek, a ich wypełnia-
nie przysparza czasami podatni-
kom wiele kłopotów. Tymczasem 
ostateczny czas rozliczenia się ze 
skarbówką zbliża się nieubłaganie, 
można to zrobić do końca kwietnia. 
Naszym czytelnikom w wypełnieniu 
PIT ów pomoże pracownik Urzędu 

Pracownik skarbówki
pomoże ci wypełnić PIT

Skarbowego w Pruszkowie. Telefo-
niczny dyżur w redakcji WPR będzie 
pełnił 24 kwietnia, w godz. 12–14. 
Będzie więc okazja wyjaśnienia 
wszelkich wątpliwości, a odpowiedzi 
na pytania dotyczące podatków 
uzyskają Państwo dzwoniąc pod 
numer (22) 758 77 88. (KS)

Piątek, 17 Kwietnia 2015

REKLAMA

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

Dni Piastowa w maju
PIASTÓW
Władze Piastowa 
postanowiły wrócić do 
starej formy świętowania 
dni miasta. A to oznacza, 
że imprezy i koncerty 
ponownie odbywać się 
będą w majówkę.

W minionej kadencji, gdy na fo-
telu burmistrza Piastowa zasiadał 
Marek Kubicki, oferta kulturalna 
miasta przeszła rewolucję. Cho-
dzi głównie o Dni Piastowa, które 
przez lata odbywały się w weekend 
majowy. Impreza jeszcze 10 lat te-
mu przyciągała rzesze mieszkań-
ców Piastowa oraz okolicznych 
miejscowości. Niestety – z czasem 
liczba osób odwiedzających kon-
certy stawała się mniejsza.

Ówczesne władze Piastowa 
postanowiły więc przesunąć 
imprezę na czerwiec a nawet 
wrzesień tłumacząc, że w długi 
majowy weekend wielu miesz-
kańców wyjeżdża. Do zabawy nie 
zachęcała też pogoda –  w majów-
ki często było deszczowo i chłod-
no. Jednak przesunięcie terminu 
nie spotkało ze zbyt ciepłym przy-
jęciem mieszkańców.

Od czasu ostatnich wyborów 
samorządowyh na fotelu burmi-
strza zasiada Grzegorz Szuplew-
ski, który postanowił dni miasta 
przywrócić do dawnej formy. – 
Dni Piastowa w pierwotnej for-
mie są powiązane z rocznicą 

nadania praw miejskich gminie 
Piastów. Staramy się być wierni 
tej tradycji – mówi Szuplewski. 
– Dla mnie forma tej imprezy, za-
prezentowana przez mojego po-
przednika, była bez koncepcji. 
W ubiegłym roku Dni Piastowa 
nie było w ogóle, rok wcześniej 
odbyły się we wrześniu, a jesz-
cze wcześniej w czerwcu – dodaje.

Teraz Dni Piastowa odbędą się 
2 i 3 maja. W programie przewi-
dziano wiele atrakcji – gry i zaba-
wy dla dzieci i młodzieży, zawody 
sportowe, konkursy dla rodzin, 
spektakle, koncerty. Na scenie 
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Dlaczego władze gminy nie poin-
formowały mieszkańców o tym 
fakcie? – Pierwsze zapytanie w tej 
sprawie otrzymaliśmy w 2007 r. 
od fi rmy z Krakowa, która projek-
towała trasę. Prosili o udostęp-
nienie planów zagospodarowania 
przestrzennego i na tym sprawa 
się zakończyła. Uznaliśmy, że 
nie ma sensu niepokoić miesz-
kańców – mówi Maciej Śliwer-
ski, wójt Jaktorowa.

Inny argument słyszymy 
w urzędzie gminy w Żabiej Woli. 
– Od 2000 r. gmina posiada plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym nie uwzględnia-
my inwestycji takich jak linia 400 
kV. W żadnym z gminnych doku-
mentów planistycznych ta inwe-
stycja nie została ujęta. Z naszej 
strony nigdy nie było aprobaty 
dla przebiegu linii 400 kV przez 
naszą gminę. Byliśmy przekona-
ni, że nie ma możliwości, aby bez 
naszej zgody taka inwestycja mo-
głaby być zrealizowana – mówi 
Zofi a Owczarek, sekretarz gmi-
ny Żabia Wola.

Nie ma zgody
Przedstawiciele obu gmin zgodnie 
deklarują, że na budowę linii wy-
sokiego napięcia nie ma ich zgody. 

– I rada i urząd gminy są prze-
ciwne planowanej inwestycji. Nie 
wydamy żadnej decyzji ani żad-
nego pozwolenia na jej realizację 
– zapewnia wójt Jaktorowa. Po-
dobnie w Żabiej Woli. – Jesteśmy 
niezmiennie przeciwni powstaniu 
tej inwestycji. Dodatkowo w mo-
mencie pojawienia się przesłanek 
dających prawo sądzić, że inwe-
stycja może zostać zrealizowana 
pomimo naszego sprzeciwu zde-
cydowaliśmy się powołać zespół, 
który zbada możliwość wyznacze-
nia alternatywnej trasy przebiegu. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

naszym terenie zarezerwowali-
śmy przed ponad 20 laty na wnio-
sek i w uzgodnieniu z PSE i do 
tej pory chroniliśmy w studium 
i w planach miejscowych. Dla-
tego też zaproponowaliśmy in-
westorowi alternatywną trasę 
przebiegającą przez niezabu-
dowane tereny naszej gminy 
w bezpośrednim sąsiedztwie gra-
nicy z gminami Grodzisk Ma-
zowiecki i Błonie – mówi brwi-
nowski włodarz. Rozmowy w tej 
sprawie jeszcze trwają.

Potwierdza to Andrzej Czaj-
kowski, który z ramienia PSE od-
powiada za inwestycję. I dodaje: 
– Będziemy wspólnie z miesz-
kańcami Jaktorowa i Żabiej Woli 
pracować nad kompromisowym 
rozwiązaniem. Powstał specjalny 
zespół, który ma ustalić alterna-
tywną trasę. Na razie jednak górę 
biorą emocje.

Jakie są następne kroki inwe-
stora? – Takie formalne konsulta-
cje z mieszkańcami jeszcze się nie 
rozpoczęły. Chcielibyśmy, żeby 
oni pozwolili nam ze sobą rozma-
wiać – mówi Czajkowski. – Z całą 
mocą podkreślam jednak, że ta li-
nia powstać musi. To jest kwestia 
bezpieczeństwa energetycznego 

Jesteśmy pierwszą gminą, któ-
ra zdecydowała się na podjęcie 
takiego działania – mówi sekre-
tarz Owczarek.

Problem jednak w tym, że 
gminne plany zagospodarowa-
nia przestrzennego to dokumen-
ty niższej rangi niż wojewódzkie 
i obecny sprzeciw gmin może nie 
przynieść żadnego skutku. Co cie-
kawe, podobnego problemu nie 
ma na przykład w Brwinowie, któ-
ry także leży na trasie planowanej 
budowy. – Z inwestorem prowa-
dzimy rozmowy od kilku miesięcy. 
Wiemy, że powstanie tej linii jest 
konieczne ze względu na bezpie-
czeństwo energetyczne, ale stara-
my się ustalić taki jej przebieg, aby 
nie odbyło się to kosztem gminy 
i mieszkańców – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

Jak dodaje, na wniosek gminy 
inwestor wprowadził korekty do 
projektu. – Pierwsza sugerowa-
na trasa była dla nas nie do przy-
jęcia, bowiem po linii kolejowej 
PKP i autostradzie A2 stanowi-
łaby kolejny pas ograniczonego 
użytkowania przecinający naszą 
gminę z zachodu na wschód. Po-
nadto nie pokrywała się z kory-
tarzem przesyłowym, który na 

Gwiazdą 
tegorocznych 
Dni Piastowa 
będzie grupa 
Czerwone Gitary
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zobaczymy zespoły D–Bomb, 
Mig. Gwiazdą tegorocznych Dni 
Piastowa będzie legendarna gru-
pa Czerwone Gitary, która w tym 
roku obchodzi swoje 50–lecie. 
Burmistrz Szuplewski: – Pełen 
harmonogram zaprezentujemy 
za kilka dni. Mogę zdradzić, że im-
prezy 2 maja będą nawiązywały 
do Święta Flagi.  (AS)

 Linia przejdzie także przez gminy naszego regionu

SPECJALNY DODATEK DLA RODZICÓW SZUKAJĄCYCH 
NAJLEPSZEGO PRZEDSZKOLA DLA DZIECKA

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertą prezentowanych przedszkoli

KONTAKT: Dział Reklamy tel: 22 758 77 88; e-mail: reklama@wprmedia.pl; www.wprmedia.pl

Wysokie napięcie społeczne
Mieszkańcy Jaktorowa i Żabiej Woli nie chcą słupów energetycznych w pobliżu domów

nie tylko regionu, czy województwa, 
ale całego kraju. Inwestycja ma cha-
rakter celu publicznego – wyjaśnia.

Nie poddamy się
 Mieszkańcy nie wierzą jednak ani 
w zapewnienia gmin, ani w dobre 
intencje inwestora. 

– To pozorne ruchy. Uzgadnia-
my wspólne międzygminne sta-
nowisko mieszkańców w sprawie 
przebiegu trasy i warianty, które 
będziemy w stanie zaakceptować. 
Jeśli to nie pomoże, to zwrócimy 
się o pomoc do wszystkich moż-
liwych „świętych”. Nie poddamy 
się – mówi Marcin Sztandarski. 
I zaprasza na spotkanie w niedzie-
lę (19 kwietnia, godz. 15, Musuły 
ul. Wrzosowa 3) wszystkich zain-
teresowanych sprawą. 

JUŻ ZA TYDZIEŃ!!!

PRZEDSZKOLAKI 2015
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Warsaw Expo – jest 
zupełnie nowym punktem 
na międzynarodowej 
mapie targów. Rzeczywi-
ście powierzchnia 
wystawiennicza jest 
imponująca – blisko 
43 000 m2. Na uznanie 
zasługuje również innowa-
cyjna zabudowa Centrum, 
która wynosi Warsaw Expo 
na światowy poziom 
i chyba najważniejszy 
argument – idealna lokali-
zacja – u zbiegu głównych 
dróg krajowych, w pobliżu 
lotniska. Jednak czy 
to wystarczyło?  
– Nie tylko lokalizacja i prze-
strzeń za nami przemawia 
– Warsaw Expo to przede 
wszystkim koncept i zaanga-
żowanie wielu ludzi, którzy 
zdecydowali się zrealizować 
owe śmiałe wizje.. Pierwsze 
targi, pod nazwą Education 
&Fun to innowacyjna koncep-
cja połączenia targów w rozu-
mieniu sensu stricto, podczas 
których swoje produkty za-
prezentują najwięksi przed-
stawiciele branży dziecięcej, 
tacy jak Chicco, Tup Tup, Ta-
ko czy Marko, z magicznym 
event’em oraz edukacyjnymi
konferencjami.

Na wybiegu? Podobnież 
reżyserii pokazów mody 
dziecięcej podczas Educa-
tion&Fun podjął się sam 
Waldek Szymkowiak?
Rzeczywiście, jesteśmy nie-
zwykle dumni! Waldek Szym-
kowiak reżyserował pokazy 
podczas największych wyda-
rzeń świata modowego – Fashion 
Week w Mediolanie, Paryżu, To-
kio, Londynie czy Berlinie. Na 
przestrzeni ostatniej dekady 
pracował dla uznanych, między-
narodowych domów mody, ta-
kich jak: Bottega Veneta, Cavalli, 
Christian Dior, Dolce & Gabba-
na, Michalsky. Nie wspominając, 

Taki „misz masz” ? 
W żadnym wypadku „misz masz” 
– świat dziecka, edukacja, roz-
rywka są dziedzinami ściśle ze 
sobą powiązanymi. Konferen-
cje nawiązują do najnowszych 
trendów rozwojowych przedsię-
biorstw, edukacji – wydzielili-
śmy sale tematyczne, aby każdy 
mógł wynieść coś z Targów dla 
siebie – oczywiście oprócz in-
tratnych kontraktów, zakupów 
czy niezapomnianych wrażeń es-
tetycznych.

Jednym słowem 
podjęliście wyzwanie. 
W takim razie czego, 
oprócz klasycznych
imprez towarzyszących 
targom, można 
się spodziewać?
Przygotowaliśmy różnorodny 
program artystyczny, sporto-
wy. Hasłem przewodnim te-
gorocznej edycji są marzenia! 
Otworzymy przed dziećmi świat 
baśni – już po przekroczeniu 
progu będą mogły przeobrazić 
się w jedną z bajkowych posta-
ci. Z mapką w ręku, dzieci bę-
dą mogły wybierać atrakcje 
najciekawsze dla siebie, wziąć 
udział w magicznej sesji foto-
grafi cznej, spróbować swoich 
sił na wybiegu.

Education&Fun – takiego wydarzenia 
jeszcze nie było!

iż to właśnie jego upatrzył sobie 
Karl Lagerfeld na jedynego cho-
reografa swoich pokazów. To dla 
nas zaszczyt, a dla odwiedzają-
cych możliwość przeniesienia 
się w zupełnie inny wymiar świa-
ta mody – mody dziecięcej, in-
spirowanej synergią dźwięków 
i obrazów.

Czy tylko modowych atrakcji 
możemy się spodziewać?
Oczywiście, nie tylko. Przygo-
towaliśmy ponad 50 różnych 
atrakcji – warsztaty, pokazy, 
szkolenia, zabawy oraz konkursy 
z nagrodami. Szkółka piłkarska 
FC Barcelona Escola Varsovia 

przygotowała treningi dla adep-
tów sportowych umiejętności.  
Nie zabraknie też atrakcji dla 
miłośników sztuki, którzy bę-
dą mogli spróbować swoich sił 
w szkole tańca, lub sprawdzić 
umiejętności wokalne w Rubik 
Music School. 

Interesujące  – najmłodsi 
uczestnicy z pewnością będą 
zachwyceni, tym bardziej ich 
rodzice – dawno nie było tak 
urozmaiconego wydarzenia. 
Czy adresatami atrakcji są 
wyłącznie dzieci?
Powiedzielibyśmy  raczej, 
że to właśnie najmłodsi nas 

zainspirowali, jednakże pro-
gram przewiduje również po-
kazy i warsztaty dla młodzieży, 
rodziców maluchów i tych, któ-
rzy dopiero oczekują na nie. 
Foteliki.info razem z Ogól-
nopolskimi Inspekcjami Fo-
telików przygotowali całe gro 
działań, ułatwiających rodzi-
com wybór fotelików. Przewi-
dzieliśmy treningi fitness dla 
świeżo upieczonych mam  oraz 
warsztaty dotyczące diety i roz-
woju maluchów. Dla młodzie-
ży – eksperymenty naukowe, 
tor kartingowy, ścianki wspi-
naczkowe, a na deser występ 
zespołu Lemon, którego niko-
mu nie trzeba przedstawiać! 
Dla fanów to niepowtarzalna 
okazja zdobyć autograf swoich 
idoli bądź zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia – zespół obiecał, 
że po koncercie zostanie spe-
cjalnie dla Was.  Oczywiście 
atrakcji będzie zdecydowanie 
więcej, niemożliwym jest opi-
sanie wszystkich – zapraszamy 
do zapoznania się z progra-
mem targów na naszej stronie: 
www.warsawexpo.eu.

Zapraszamy serdecznie 
w dniach 24–26 kwietnia 
2015 na I Międzynarodowe 
Targi Education & Fun!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Zabytkowa Willa Milera 
w od długiego czasu 
stoi pusta. Mieszkańcy 
Piastowa zastanawiają 
się na co zostanie 
przeznaczona.

Jeszcze kilka lat temu za-
bytkowa Willa Millera tęt-
niła życiem. W budynku 

przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy 23 swoją siedzibę miała szko-
ła podstawowa. Dziś obiekt jest 
pusty. Pomysłów na zagospoda-
rowanie willi było wiele – przy-
chodnia, przedszkole, muzeum, 
a nawet hotel. Żadnej z tych wi-
zji nie wcielono w  życie, trafi ły 
do szufl ady. 

Mieszkańcy Piastowa obawia-
ją się, że jeśli władze miasta nie 
zdecydują się na szybki remont 
obiektu, to skończy on tak, jak 
inny piastowski zabytek. Chodzi 

Zresztą nawet w uchwalonym 
kilka lat temu Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Prze-
strzennego willa i teren do niej 
przyległy mają wpisaną funk-
cje oświatową. MPZP wyklucza 
inną działalność. 

Kiedy zatem piastowscy wło-
darze będą w stanie przedstawić 
koncepcję zagospodarowania 

o Biały Pałac, który po latach za-
pomnienia zamienił się w stertę 
gruzu. – Nie ma takiej możliwości, 
by budynek legł w gruzach. Nie do-
puścimy do tego – mówi Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa.

Jaki los zatem czeka zabyt-
kową Willę Millera? – Pracuje-
my intensywnie nad pomysłami 

Kilka pomysłów na Willę Millera
Zabytkowy obiekt przy ul. Bohaterów Warszawy czeka na zagospodarowanie 
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budynku przy ul. Bohaterów 
Warszawy? – Mamy nadzieję, 
że w ciągu najbliższych dwóch, 
trzech miesięcy sprawa się wy-
klaruje. Wtedy będziemy mogli 
zaprezentować wizję – mówi bur-
mistrz Piastowa. – Szanse na ulo-
kowanie w willi oświaty to jakieś 
90 procent. Na pewno nie będzie 
tam muzeum – dodaje. 

Jeszcze kilka lat 
temu zabytkowa 
Willa Millera 
tętniła życiem

zagospodarowania tego obiektu. 
Zrobimy wszystko, by nie stał 
pusty. Mamy kilka koncepcji 
i kierunków, ale jest zbyt wcze-
śnie by o tym mówić – podkreśla 
burmistrz Szuplewski. I doda-
je: – Zdradzę jedynie, że naj-
bardziej prawdopodobna jest 
tu wizja usług oświatowych. 

Kolejny audyt w ratuszu 
MILANÓWEK
W Urzędzie Miasta 
Milanówka trwają 
przygotowania 
do przeprowadzenia 
kolejnego audytu. 
Tym razem 
obejmie on 
bezpieczeństwo 
informacji w ratuszu.

Kto ma dostęp do danych 
osobowych przetwarzanych 
przez urząd miasta? Jakie jest 
prawdopodobieństwo, że do-
staną się one w niepowołane 
ręce? Czy kontrola przepły-
wu danych to fakt czy ułuda? 
Na te i wiele innych pytań po-
zwoli odpowiedzieć audyt 
w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, który w Urzędzie 
Miasta Milanówka zostanie 
przeprowadzony w najbliż-
szym czasie.

Wiesława Kwiatkowska 
stanęła za sterami miasta 
Milanówka w grudniu 2014 
roku. Przeprowadzane au-
dyty są dla niej sposobem 
na poznanie urzędu i spraw-
dzenie, co należy poprawić. 

– Weszłam do urzędu, któ-
ry miał złą markę. W związ-
ku z tym chciałam poznać go 
od środka, zrozumieć pew-
ne mechanizmy i uniknąć 
błędów popełnionych przez 
poprzedników – mówi bur-
mistrz. Po przeprowadzo-
nych audytach kadrowym, 
inwestycyjnym i geodezyj-
nym przyszedł czas na au-
dyt informatyczny.

Wcześniej w urzędzie od-
był się wewnętrzny audyt, któ-
ry wykazał wiele nieprawidło-
wości w zakresie bezpieczeń-
stwa informacji. – Audytor 
wewnętrzny przeprowadził 
audyt na poziomie przepisów, 
natomiast nie jest w stanie 
sprawdzić sprzętów infor-
matycznych i informatyki jako 
takiej. To powoduje, że muszę 
znaleźć fachowca, który opra-
cuje kwestie bezpieczeństwa. 
Jest to bardzo ważne, bo cy-
berprzestępczość jest już 
bardzo powszechna, a w po-
siadaniu urzędu jest bardzo 
wiele danych, które trzeba ob-
jąć ochroną – tłumaczy bur-
mistrz Kwiatkowska.  (KS)

PRUSZKÓW
Elektrociepłowni Pruszków przybę-
dzie nowy, specjalistyczny fi ltr do od-
pylania spalin dla kotła parowego. 
Dla mieszkańców oznacza to czyst-
sze powietrze. Elektrociepłownia 
jest nieodłącznym elementem kra-
jobrazu dzielnicy Gąsin. Mieszkań-
com Pruszkowa, a także Michałowic 

i Piastowa dostarcza ciepła i energii 
elektrycznej. W ubiegłym roku, pod-
czas obchodów stulecia istnienia 
zakładu, ze strony władz PGNiG Ter-
mika padły zapewnienia o planach 
jego modernizacji. Docelowo elektro-
ciepłownia ma być zasilana gazem 
i wysokiej jakości węglem, spełniać 

Elektociepłownia zyska 
nową instalację

wszystkie wymogi środowiskowe, 
wspierać rozwój miasta. Stąd decy-
zja o inwestycji 4,1 mln zł w budowę 
instalacji odpylania spalin dla kotła 
parowego w pruszkowskim zakła-
dzie. PGNIG Termika podpisała już 
umowę na montaż i całość ma być 
gotowa do końca lutego 2016 r. (EL)

Wywiad z organizatorem targów.
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MILANÓWEK
17 mają odbędą się wybory uzupeł-
niające do rady miasta w okręgu nr 
2 w Milanówku. Znamy już listę za-
rejestrowanych komitetów, a w naj-
bliższym czasie poznamy nazwiska 
kandydatów. Z informacji podanych 
przez komisarza wyborczego wynika, 
że w walce o miejsce w radzie miasta 

zmierzą się komitety: KWW Ewy Ga-
lińskiej, KWW Koalicja dla Milanówka 
oraz KW Stowarzyszenie Milanówek 
Dziś i Jutro. Każdy z nich wystawi jed-
nego kandydata. W listopadowych 
wyborach mandat z okręgu nr 2 zgar-
nął Cezary Nowak, reprezentują-
cy Razem dla Milanówka. W połowie 

W maju wybory uzupełniające,
komitety zarejestrowane

stycznia zrezygnował jednak z zasia-
dania w radzie. Majowe rozstrzygnię-
cie wyborcze nie powinno wpłynąć 
na zmianę układu sił w radzie miasta. 
W 15–osobowym gremium stabilną 
większość ma Stowarzyszenie Poro-
zumienie Samorządowe Milanówek 
Dziś i Jutro. (EL)

Piątek, 17 Kwietnia 2015
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Dobre tempo
przy Zagrodzie
BRWINÓW
Dworek Zagroda, 
przechodzi gruntowny 
remont. Prace są na 
tyle zaawansowane, 
że być może zakończą 
się wcześniej.

Dworek przy ul. Grodziskiej 
57 w Brwinowie zwany jest 
też „Bartkiewiczówką” od na-
zwiska Zygmunta Bartkie–
wicza, pisarza i regionalisty, 
który budowlę wzniósł i był 
jej długoletnim mieszkań-
cem. Zagroda powstała w la-
tach 1905–1910. Od końca lat 
70. jest siedzibą Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa.

Wykonawcę remontu 
brwinowski urząd wybrał na 
początku grudnia. Prace roz-
poczęły się od uporządkowa-
nia zbiorów, które pozostały 
po Bartkiewiczu – książek, 
pamiątek i dokumentów. Te-
raz trwają zasadnicze robo-
ty budowlane. Odnowiono 
ogrodzenie i furtkę od strony 
ul. Grodziskiej, dworek został 
częściowo otynkowany, remon-
towana jest elewacja i dach.

Całość przedsięwzięcia po-
chłonie ponad 683 tys. z budże-
tu gminy. Teoretycznie Zagroda 
ma być gotowa do końca li-
stopada, ale niewykluczone, 
że przy obecnym tempie prac 
stanie się to szybciej. – Jest to 
termin bardzo bezpieczny, za-
pewniający duży zapas czasu, 
może się więc okazać, że Za-
groda będzie gotowa dużo 
wcześniej – mówiła po roz-
strzygnięciu przetargu Miro-
sława Kosiaty z biura promocji 
urzędu gminy Brwinów.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mało kto się 
spodziewał, że spotkanie 
władz Pruszkowa
z mieszkańcami Gąsina 
może przebiec
w spokojnej atmosferze. 
Ale tak było, na dodatek 
merytorycznie.

Spotkania prezydenta Jana 
Starzyńskiego z mieszkań-
cami Gąsina to już niepi-

sana tradycja. Przynajmniej dwa 
razy w roku sala gimnastyczna 
szkoły podstawowej przy ul. Pły-
wackiej wypełnia się po brzegi. 
Podobnie było i teraz. W środę 
(15 kwietnia) pruszkowscy wło-
darze rozpoczęli tegoroczny cykl 
wizyt na Gąsinie.

Można się było spodziewać, 
że tematem przewodnim będzie 
jedna z najbardziej wyczekiwa-
nych inwestycji w Pruszkowie. 
I nie chodzi o Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego, a o tunel 
drogowy dla samochodów oso-
bowych i pieszych w ciągu ulicy 
Działkowej. Na spotkaniu obec-
ni byli również przedstawiciele 
PKP PLK, którzy tłumaczyli jak 
wyglądają przygotowania do tej 
inwestycji. – Projekt tunelu chce-
my zlecić projektantowi linii 447, 
żeby nie było jakiś niezgodno-
ści. Walczymy o dofi nansowanie 
w ramach programu CEF „Łą-
cząc Europę”. To swego rodza-
ju konkurs, ale jesteśmy prawie 
pewni, że go wygramy. Zwłasz-
cza, że Europejki Bank Inwesty-
cyjny chce udzielić nam pożyczki 
na realizację naszego przedsię-
wzięcia – mówił Rafał Maras, 
kierownik kontraktu PKP PLK. 

Mieszkańcy Gąsina chcieli 
jednak poznać terminy realiza-
cji kolejowej inwestycji i samego 
tunelu. – Jak przedstawiają się 
ramy czasowe oraz chronologia 

całego projektu? – zapytała jed-
na mieszkanek. Maras odpo-
wiedział: – Wyniki konkursu 
powinny być znane jesienią tego 
roku. My przetarg ograniczony 
ogłosimy wcześniej. Do końca te-
go roku powinniśmy mieć krótką 
listę oferentów z której wybierze-
my wykonawcę. Wszystkie prace, 
łącznie z budową tunelu powin-
niśmy zakończyć do 2018 roku. 

O tunelu merytorycznie
Kolejne spotkanie władz Pruszkowa z mieszkańcami dzielnicy Gąsin
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 Sala była wypełniona po brzegi

zgłaszali zastrzeżenia do go-
dzin kursowania linii nr 4 oraz 
cen biletów dla dzieci i osób star-
szych. – Komunikacja miejska ni-
gdy nie zadowoli wszystkich, bo 
nie możemy przy każdym domu 
postawić przystanku czy pusz-
czać kursu dla jednej osoby. No-
wy rozkład został przygotowany 
na podstawie badań – twierdził 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Natomiast naczel-
nik wydziału inwestycji Elżbieta 
Korach zaznaczyła, że dzieci od 
poniedziałku (20 kwietnia) będą 
mogły jeździć „czwórką” za dar-
mo. – Wystarczy, że będą miały 
przy sobie szkolną legitymację – 
powiedziała. 

Poruszano również spra-
wy związane z remontami dróg 
i chodników na terenie dzielnicy. 
Największe zadowolenie wzbudzi-
ła informacja, że na Gąsinie w koń-
cu powstanie plac zabaw. Gdzie? 
Przy ulicy Wierzbowej, która od 
dawna jest traktowana jako miej-
sce do spacerów i odpoczynku. 

Mieszkańcy postulowali, by 
tematami kolejnego spotkania 
były ochrona środowiska i inwe-
stycje na terenie przemysłowej 
części Gąsina. 

Budowa szkoły ruszy 
jeszcze w tym roku?
PRUSZKÓW
Dobra wiadomość 
dla mieszkańców 
pruszkowskiej dzielnicy 
Bąki. Jest szansa, że 
budowa kompleksu 
oświatowego na jej 
terenie ruszy jeszcze 
w tym roku.

Szkoły podstawowe w Pruszko-
wie pękają w szwach. Władze 
miasta podjęły już kroki w celu 
zmiany tej sytuacji. Miasto pla-
nuje dwa kompleksy oświatowe. 
Pierwszy ma postać w miejscu 
istniejącej (przy ul. Pływackiej) 
szkoły na Gąsinie, drugi – w dziel-
nicy Bąki, przy ul. Jarzynowej.

Szkoła na Bąkach jest wyczeki-
wana od kilkudziesięciu lat. Brak 
placówki oświatowej w tej okolicy 
da się mocno odczuć, gdyż dziel-
nica w ostatnich latach bardzo się 
zmieniła. Przybyło bloków, do-
mów jednorodzinnych. Na Bąkach 
zamieszkało dużo młodych rodzin 
z dziećmi. I pojawił się problem: 
w dzielnicy nie ma szkoły ani 
przedszkola. Uczniowie i przed-
szkolaki muszą więc uczęsz-
czać do placówek znajdujących 
się w dużej odległości od domu. 
To ma się jednak zmienić. Do–
kumentacja projektowa dla szko–
ły na Bąkach jest gotowa. – Pro-
jektant przekazał nam już pro–
jekty budowlane. Teraz sprawdza–
my dokumenty i niebawem roz-
poczniemy poszukiwania wyko–
nawcy – informuje Elżbieta Ko–
rach, naczelnik Wydziału Inwes–
tycji Remontów i Infrastruktury 

Technicznej Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

Jak przyznaje, jest duża szansa, 
że o tym kto zajmie się budową 
kompleksu na Bąkach dowiemy 
się już we wrześniu. – Przygoto-
wujemy się do ogłoszenia prze-
targu na to przedsięwzięcie. 
Zapewne ogłosimy go w czerw-
cu, a rozstrzygniemy we wrze-
śniu. Nie powinno być problemu 
ze znalezieniem wykonawcy 
– podkreśla Elżbieta Korach.
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Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami kompleks na 
Bąkach powinien być gotowy 
w 2017 roku. Korach: – Wciąż 
analizujemy całe przedsięwzię-
cie. Dziś jeszcze trudno jedno-
znacznie określić jaki termin 
realizacji wyznaczymy.

Kompleks oświatowo–spor-
towy na Bąkach powstanie przy 
ul. Jarzynowej. W placówce 
znajdzie się żłobek na 150 dzieci, 
przedszkole na setkę maluchów 
oraz szkoła podstawowa dla 
350 dzieci. Obiekt zostanie uzu-
pełniony o zaplecze sportowe 
i boiska. Przy szkole pojawią się 
też place zabaw.  (AS)

Kompleks 
oświatowo-
-sportowy na 
Bąkach powstanie 
przy ul. Jarzynowej
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Kolejne spotkanie władz Pruszkowa z mieszkańcami dzielnicy Gąsin

Po części kolejowej przyszła 
pora na prezentacje innych przed-
sięwzięć związanych z pruszkow-
skim Gąsinem. Nie zabrakło 
oczywiście dyskusji o komuni-
kacji. Niektórzy z mieszkańców 

Największe 
zadowolenie 
wzbudziła 
informacja, że na 
Gąsinie w końcu 
powstanie plac 
zabaw 
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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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20 kwietnia (poniedziałek) mieszkan-
ki Milanówka oraz okolicznych miej-
scowości będą mogły poddać się 
badaniu mammografem. Akcja obej-
muje nie tylko kobiety w wieku 50-69 
lat (raz na dwa lata przysługuje im 
bezpłatne badanie bez skierowania), 
ale również z grup wiekowych 40-49 

oraz 70-75. Badania wykonywane 
są w ramach projektu „Poprawa do-
stępności i jakości usług medycz-
nych w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi” współfi nansowanego 
z funduszy EOG i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. Dzięki temu 

Przy ulicy Królewskiej 
wkrótce stanie mammobus

kobiety, które jeszcze (lub już) nie 
kwalifi kują się do programu fi nan-
sowanego przez NFZ, mogą bezpłat-
nie przeprowadzić badanie. Jedyny 
warunek to skierowanie lekarskie. 
Mammobus stanie w godz. 9–17 
przy sklepie Tesco w Milanówku, 
ul. Królewska 123a. (AS)

MILANÓWEK
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Weź udział 
w Biegu Wolności 
PRUSZKÓW
W ostatni dzień 
maja odbędzie się 
II Pruszkowski 
Bieg Wolności. 
Uczestnicy wyruszą 
na 10–kilometrową 
trasę głównymi 
arteriami miasta.

Pierwsza, zeszłoroczna edy-
cja imprezy, okazała się du-
żym sukcesem. Wzięło w niej 
udział 475 zawodników, także 
spoza regionu. W tym roku or-
ganizatorzy przewidują więk-
sze zainteresowanie wspólnym 
biegiem ulicami Pruszkowa. 
Dlatego limit uczestników wy-
nosi 600 osób.

Zapisy na udział w II Bie-
gu Wolności ruszyły. Chętni 
mogą rejestrować się poprzez 
elektroniczny formularz. Wy-
starczy podać podstawowe da-
ne osobowe i w ciągu trzech dni 
od zgłoszenia dokonać opłaty 
startowej. W przypadku inter-
netowej rejestracji w kwietniu 
wynosi ona 45 zł, w maju (do 26 
dnia miesiąca lub do wyczerpa-
nia miejsc) będzie to już 55 zł. 
Po 26 maja zapisy będą moż-
liwe tylko w biurze zawodów. 
Wówczas koszt wzrośnie do 
65 zł. Co zawodnicy otrzyma-
ją w zamian? Jak zapewniają 

organizatorzy, oprócz nume-
ru startowego i agrafek, każdy 
uczestnik dostanie okoliczno-
ściową koszulkę, napój na tra-
sie i na mecie oraz przekąskę 
po zakończeniu biegu.

10–kilometrowa trasa po-
prowadzi od stadionu miej-
skiego ulicami: Bohaterów 
Warszawy, Bolesława Prusa, 
Gordziałkowskiego, Polną, 
al. Armii Krajowej. Przewi-
duje pętlę wokół BGŻ Arena 
i powrót al. Armii Krajowej, Li-
pową, Kraszewskiego i przez 
Park Potulickich.

Start biegu: niedziela, 31 
maja, godz. 10, Stadion miej-
ski w Pruszkowie, ul. Bohate-
rów Warszawy 4. Regulamin 
imprezy dostępny jest na stro-
nie www.pruszkowskibiegwol-
nosci.pl.  (EL)

Start biegu: 
niedziela, 
31 maja, godz. 10 Hala sportowa w „szóstce” została już otwarta

PRUSZKÓW
Uczniowie szkoły 
podstawowej nr 6 
w Pruszkowie mogą 
już korzystać z nowej 
hali sportowej. 
W  minioną środę obiekt 
został uroczyście 
przekazany do użytku.

Budowa sali gimnastycznej przy 
ulicy Lipowej rozpoczęła się w po-
łowie 2013 roku i była wyczeki-
wana z niecierpliwością zarówno 
przez uczniów, jak i ich rodziców. 
Do tej pory „szóstka” nie miała po-
rządnego miejsca do ćwiczeń, gry 
w piłkę nożną czy koszykówkę. 
Zajęcia WF odbywały się w sta-
rej i zniszczonej sali, na dworze 
lub na szkolnych korytarzach. Te-
raz ta pięta  achillesowa zniknęła.

Jakie są pierwsze wrażenia po 
oddaniu sali do użytku? – Obiekt 
ma lekkość, jest idealnie  wpaso-
wany w dość trudny teren ulicy 
Lipowej i bardzo funkcjonalny 
– mówi Andrzej Królikowski, 

zlokalizowano nową bibliotekę 
szkolną z czytelnią. – Pomiesz-
czenia są przepiękne. To kapitalne 

połączenie idei sportu i ducha, 
którą realizujemy także w przy-
padku największej miejskiej 

inwestycji Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego. Tam również 

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Ile kosztuje przejazd 
WKD czteroosobowej 
rodziny w rowerami? 
Tyle, że bardziej opłaca 
się wybrać podróż 
samochodem. 
 

Warszawska Kolej Do-
jazdowa na co dzień 
cieszy się dobrą opi-

nią u pasażerów. Jest punktu-
alna i – w porównaniu z innymi 
przewoźnikami kolejowymi 
 – ceny biletów okresowych nie 
przyprawiają o zawrót głowy. 
Kłopoty zaczynają się jednak, 
kiedy z usług tego przewoźnika 
chce skorzystać np. czterooso-
bowa rodzina z rowerami. 

W tej sprawie zgłosił się do nas 
czytelnik. Pan Paweł z rodziną 
mieszka w Michałowicach, do pra-
cy dojeżdża samochodem, dzieci 
uczęszczają do miejscowej szkoły, 
a żona prowadzi dom. Nikt z rodzi-
ny zazwyczaj nie korzysta z War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Ale 
pojawił się pomysł weekendowej 
wycieczki rowerowej do Lasu Mło-
chowskiego, która miała się rozpo-
cząć się w Podkowie Leśnej. Tam 
rodzina miała dotrzeć „wukadką”. 
– Kiedy obliczyłem koszt takiego 

komentarza wynika, że nie ma 
szans, aby wkrótce oferta week-
endowa dla rodzin mogła się zmie-
nić. – W bieżącym roku nie zostały 
zaplanowane jakiekolwiek zmiany 
w obowiązującej taryfi e przewozo-
wej WKD, zarówno w odniesieniu 
do aktualnych ofert, jak i poten-
cjalnie możliwych do wprowadze-
nia. Bez zmian pozostaną również 
stawki opłat za przejazdy. O ewen-
tualnych zmianach w postanowie-
niach taryfowych będzie można 
mówić nie wcześniej niż u pro-
gu kolejnego, 2016 roku – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik
prasowy WKD. 

Czy w sytuacji gdy kolej prze-
grywa cenowo z korzystaniem 

wypadu, to włos zjeżył mi się na 
głowie. Okazuje się, że rodzinna 
wycieczka dwóch osób dorosłych 
i dwójki dzieci wraz z rowerami to 
w dwie strony koszt prawie 70 zł! 
– oburza się nasz czytelnik. – W tej 
sytuacji bardziej opłaca się jechać 
autem, albo rezygnując z wukad-
ki zaoszczędzić na porządny ba-
gażnik rowerowy do samochodu 
– dodaje. Jego kalkulacja jest 
poprawna. Bilety na drugą strefę 

z samochodu pasażerowie mogą 
liczyć na „ukłon” ze strony WKD 
chociaż w weekendy? – Ewentu-
alne wprowadzenie dodatkowych 
zachęt do podróżowania pociąga-
mi WKD będzie analizowane po 
kompleksowej przebudowie ofer-
ty przewozowej, obejmującej zna-
czące zwiększenie podaży miejsc, 
to jest uruchomienie dodatkowych 
kursów pociągów, możliwych do 
realizacji po zakończeniu za-
planowanej na lata 2015-2016 
modernizacji nawierzchni toro-
wiska oraz po zakończeniu do-
staw sześciu nowych pojazdów
– wyjaśnia rzecznik przewoźnika. 

Jest jednak niewielka iskier-
ka nadziei. Kulesza: – Działania 

Podróż z rowerem uderza po kieszeni
Czy pasażerowie będą mogli liczyć na „ukłon” ze strony WKD chociaż w weekendy? 

inwestycyjne, o których wspo-
mniałem umożliwią istotne zwięk-
szenie oferty przewozowej poprzez 
skierowanie do ruchu kolejnych 
jednostek taboru w ramach do-
datkowych obiegów, przy jedno-
czesnej całkowitej reorganizacji 
konstrukcji rozkładu jazdy pocią-
gów, nie wykluczając daleko idą-
cych zmian w taryfi e przewozowej.

Dla „weekendowych” pasaże-
rów to jednak marna pociecha. 
– Tankując samochód za 70 zło-
tych spokojnie dojadę z rodziną 
do Łodzi, a nie tylko do Podko-
wy Leśnej i z powrotem. To tyle 
w temacie komunikacji publicz-
nej i zachęt do korzystania z niej 
– kwituje nasz czytelnik. 
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dla rodziny 2+2 wraz z opłatą za 
transport rowerów to w dwie stro-
ny koszt 69,60 zł. 

Niestety, nie mamy dla naszego 
czytelnika dobrych wieści. O jego 
pretensjach poinformowaliśmy 
przewoźnika, ale z uzyskanego 

Rzecznik WKD: 
– W bieżącym 
roku nie zostały 
zaplanowane 
jakiekolwiek 
zmiany 
w obowiązującej 
taryfi e przewozowej 

ważna placówka kultury znajdu-
je się tuż przy obiektach sporto-
wych – twierdzi wiceprezydent.

Oprócz samej hali Szkole Pod-
stawowej nr 6 przybyło pełne i od-
powiednio wyposażone zaplecze 

techniczne. Uczniowie i na-
uczyciele mają do dyspozycji szat-

nie z prysznicami i toaletami, 
magazyn sprzętu i pokoje dla 
kadry. Obiekt przystosowany 
jest do gry w piłkę nożną i ręcz-
ną, siatkówkę, koszykówkę, a na-
wet do tenisa. Nowością jest też 
wspomniana biblioteka szkolna 
z wygodną czytelnią. 

Przekazanie sali do użytku 
symbolicznie kończy moderni-
zację pruszkowskich placówek 
oświatowych. – To ostatni obiekt 
w całym cyklu unowocześniania 
naszych szkół. Wszystkie hale 
w mieście zostały już zmoderni-
zowane – mówi Andrzej Króli-
kowski. – Teraz zostało nam już 
tylko rozpoczęcie dużych inwesty-
cji związanych z budową całkiem 
nowych kompleksów na Gąsinie 
i w dzielnicy Bąki – zapewnia wi-
ceprezydent Pruszkowa.  (EL)
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Czy pasażerowie będą mogli liczyć na „ukłon” ze strony WKD chociaż w weekendy? 

wiceprezydent Pruszkowa, któ-
ry uczestniczył w uroczystości 
otwarcia hali. Jak dodaje, tuż obok 

Budowa sali 
gimnastycznej 
przy ulicy Lipowej 
rozpoczęła się 
w połowie 2013 roku 
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Rozpoczęty w styczniu remont 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
dobiegł końca. To oznacza, że od 15 
kwietnia można swobodnie korzy-
stać z budynku. Z wykonanych robót 
jest zadowolona Kamila Michalska, 
dyrektor NOK–u. – Spełniły się mo-
je i pracowników marzenia. Mamy 

okotarowaną scenę, kulisy i mobil-
ną widownię, która podnosi komfort 
oglądania naszych imprez. Może-
my też pochwalić się salą do wy-
staw z profesjonalnymi szynami 
ekspozycyjnymi i oświetleniem. Po-
za tym wykonano wiele prac, któ-
re wpłynęły na estetykę budynku, 

Odnowiony NOK ma się
teraz czym pochwalić

m.in. pomalowano elewację, schody 
wejściowe pokryto płytami granito-
wymi, pojawił się także podjazd dla 
osób niepełnosprawnych – mówi. Za-
bytkowy zajazd, w którym mieści się 
NOK, udało się odremontować dzię-
ki dotacji unijnej. Pokryła ona niemal 
80 proc. całkowitych kosztów. (KS)

NADARZYN

Piątek, 17 Kwietnia 2015

REKLAMA

Poranny konwój saperski
REGION
15 kwietnia rano 
mieszkańcy naszego 
regionu natknęli się 
na nietypowy widok. 
Z Leśniczówki Dębak 
na styku Nadarzyna, 
Podkowy i Otrębus 
wyruszył (w eskorcie 
policji, straży pożarnej 
i pogotowia) specjalny 
konwój saperski.

Kolumna ruszyła o godz. 5.45 
w kierunku poligonu wojskowe-
go w Kazuniu. Jej zadaniem było 
przetransportowanie tego, co sa-
perzy znaleźli w Lesie Młochow-
skim podczas jego oczyszczania. 
A znalezisko robi wrażenie. – Na 
poligon przetransportowano 73 
pociski kaliber 150 milimetrów 
z czynnikiem zapalającym – tłu-
maczył Piotr Wojtas z Nadle-
śnictwa Chojnów. Jak dodawał, 
to bardzo niebezpieczne i łatwo 
detonowalne materiały. – Kon-
wój bezpiecznie dotarł do Kazu-
nia – mówił.

Decyzję o specjalnych środ-
kach ostrożności saperzy podjęli 
właśnie ze względu na zagrożenie, 

jakie mogły stanowić znalezione 
niewybuchy. Stąd prośba o po-
moc do policji, straży pożarnej 
i pogotowia. Podczas całej dro-
gi do Kazunia konwój poruszał 
się na sygnale.

O tym, jak niebezpieczne były 
pociski znalezione w Lesie Mło-
chowskim, mówi przedstawiciel 
Nadleśnictwa Chojnów. – Było 
ich bardzo dużo. To aż cud, że 
przez tyle lat nie doszło do żadne-
go niekontrolowanego wybuchu 
i żadnej tragedii – ocenia Wojtas.

Wywiezienie 73 sztuk poci-
sków nie oznacza jednak, że Las 
Młochowski jest już zupełnie 
„oczyszczony”. Wojtas: – Prace 
będą trwać do końca czerwca, 
o ile nie przedłużą się ze wzglę-
du na okoliczności. Nie wyklu-
czamy, że odnalezione zostaną 
kolejne, równie niebezpiecz-
ne niewybuchy. W tym rejonie 
jest ich pełen wachlarz, trud-
no więc ocenić co jeszcze uda 
się wykopać.

Oczyszczanie 248 hektarów 
Lasu Młochowskiego trwa od 
grudnia ubiegłego roku. Saperom 
pozostało jeszcze sprawdzenie 
nieco ponad 86 hektarów.  (EL) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Czy samorząd 
województwa 
mazowieckiego 
inwestycje drogowe 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego 
traktuje po macoszemu? 
Takie odczucie 
mają włodarze 
z okolicznych gmin. 
– Wspólnie możemy 
zdziałać więcej 
– podkreślają.

Poszerzenie Al. Jerozolim-
skich, remont wiaduktu 
drogowego w ciągu dro-

gi wojewódzkiej nr 718, budowa 
Paszkowianki – to trzy najważ-
niejsze inwestycje dla Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości. Kło-
pot jednak w tym, że są w powija-
kach. A kierowcy wciąż czekają...

Władze Pruszkowa postano-
wiły zainterweniować. 15 kwiet-

zdobycie zewnętrznych środków 
na realizację inwestycji. 

Obecni na sali włodarze 
Nadarzyna, Michałowic i Bło-
nia podkreślali jednak, że Pasz-
kowianka to nie tylko wspo-
mniane 10 km między A2 a tra-
są 719. W pełnym przebiegu 
droga ma prowadzić od Błonia
do Paszkowa. – Co z dalszą czę-

nia prezydent Jan Starzyński 
zorganizował spotkanie w ra-
mach którego omawiane były 
wspomniane wyżej przedsię-
wzięcia. Oprócz prezyden-
ta miasta obecni byli starości 
z powiatów pruszkowskiego 
i warszawskiego zachodnie-
go, włodarze okolicznych gmin 
i radni z sejmiku województwa, 
powiatu i gmin oraz dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Na spotkaniu 
nie zjawił się jednak wicemar-
szałek Mazowsza Leszek Rusz-
czyk. Nie dojechał. 

Dyskusje zdominowały dwa 
tematy: plany budowy Pasz-
kowianki oraz problem wia-
duktu w ciągu ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie.

Musimy mówić 
jednym głosem
Przymiarki do budowy Paszko-
wianki, a dokładnie jej 10-kilo-
metrowego odcinka, trwają od 
kilku lat. Projekt jest już prak-
tycznie gotowy, jest też szansa na 

W sprawie dróg trzeba mówić jednym głosem
– Jeśli czegoś nie zrobimy, to projekt Paszkowianki pójdzie do muzeum – mówił podczas spotkania wójt Nadarzyna
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ścią drogi, czy ona jest w zapo-
mnieniu? Za moment nie bę-
dzie w ogóle terenów i możliwo-
ści i będziemy się zastanawiać, 
dlaczego żyjemy w takim cha-
osie komunikacyjnym – mówił 
Krzysztof Grabka, wójt Micha-
łowic. Wtórował mu nadarzyński 
wójt Janusz Grzyb: – Jeśli cze-
goś z tym nie zrobimy, to projekt 

Paszkowianki pójdzie do mu-
zeum – twierdził.

Wszystkie gminy muszą mówić 
jednym głosem. Do tego zachęca-
li starosta pruszkowski Zdzisław 
Sipiera oraz radny sejmiku woje-
wództwa Piotr Uściński. – W sej-
miku mazowieckim macie swoich 
lobbystów. Musicie się (samorzą-
dowcy – przyp red.) wewnętrznie 
dogadać i pójść na kompromisy 
sami ze sobą, by w stosunku do 
marszałka i innych instytucji mó-
wić jednym głosem. Wtedy łatwiej 
będzie taka inwestycję pchać do 
przodu, bo gdy samorządy nie 
mogą się porozumieć to orga-
ny wyższego rzędu to wykorzy-
stują – podkreślał Uściński. 

Wiadukt w nowym 
wydaniu
Wiele emocji wzbudził temat 
wiaduktu drogowego w ciągu 
dw 718, czyli ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie. Przeprawa jest 
w kiepskim stanie technicznym 
i w ciągu najbliższych trzech lat 
coś trzeba będzie z nią zrobić. 

Pruszkowscy włodarze na spo-
tkaniu zaprezentowali spektaku-
larny projekt nowego wiaduktu, 
który bardziej przypomina auto-
stradowy węzeł z bezkolizyjnymi 
wjazdami i zjazdami, niż zwykłą 
przeprawę nad torowiskiem. Pla-
ny samorządowców jednak szyb-
ko zgasił p.o. dyrektora MZDW 
Zbigniew Ostrowski. – Mam 
świadomość, że wyłączenie te-
go wiaduktu to dla regionu jest 
katastrofa. Jednak ta propozycja 
ma rację bytu gdyby Paszkowian-
ka nie powstała. Szacowali-
śmy, że ta koncepcja pochłonie 
200 mln zł, a województwo ta-
kich środków nie ma. Na budo-
wę nowego wiaduktu chcemy 
przeznaczyć 30 mln zł. Nowa 
przeprawa powstałaby tuż obok
istniejącej – mówił. 

Kiedy przewidziana jest reali-
zacja tej inwestycji? Ostrowski 
zaznaczył, że Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich będzie 
postulował, by marszałek zare-
zerwował na ten cel środki w bu-
dżetach na lata 2016-2017. 
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– Jeśli czegoś nie zrobimy, to projekt Paszkowianki pójdzie do muzeum – mówił podczas spotkania wójt Nadarzyna

 Wiadukt jest w złym stanie technicznym
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Na lokal trzeba poczekać
PRUSZKÓW
Mieszkańcy bloków 
komunalnych przy 
ul. Studziennej 
w Pruszkowie czekają 
na oferty nowych lokali. 
Budynki, w których dziś 
mieszkają, przeznaczono 
do rozbiórki.

O tym, że stare domy przy Stu-
dziennej 8, 10 i 12 znikną, wia-
domo od dawna. Mają już swoje 
lata i nie są w najlepszym stanie. 
Warunki mieszkaniowe pozo-
stawiają wiele do życzenia – 
w lokalach nie ma centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody. 
Mieszkańcy twierdzą, że nie 
znają żadnych szczegółów zwią-
zanych z przeprowadzką do no-
wych lokali. Zgodnie z prawem 
osoby mieszkające w budynku 
komunalnym przeznaczonym 
do rozbiórki muszą otrzymać lo-
kal o tym samym lub wyższym 
standardzie w innym budynku.

– Budynki mają iść do rozbiór-
ki, a my nie wiemy co się z nami 
stanie. Nikt nie podaje dokład-
nej daty, nie mamy żadnych 
propozycji lokalowych – mówi 
Iwona, mieszkanka bloków przy 
Studziennej. I dodaje: – Więk-
szość moich sąsiadów to osoby 
starsze, które bardzo stresują się 
tą sytuacją. Boją się, że zostaną 
bez dachu nad głową.

Okazuje się, że mieszkańcy 
starych bloków przy Studzien-
nej muszą uzbroić się w cierpli-
wość. – Kilka osób dostało już 
propozycje lokali. Jeśli ktoś chce 
mieszkanie w innej części miasta 

może się do nas zgłosić, wtedy 
komisja mieszkaniowa rozpa-
trzy jego wniosek. Docelowo 
propozycje mieszkańcom blo-
ków przy Studziennej będziemy 
składać pod koniec bieżącego ro-
ku. Wiosną 2016 r. gotowe mają 
być nowe bloki komunalne po-
wstające również na Studziennej. 
To tam będziemy chcieli prze-
siedlić mieszkańców z rozbie-
ranych budynków – wyjaśnia 
Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Zaznacza też, że rozbiórka bę-
dzie prowadzona etapami. Kró-
likowski: – Dziś nie jesteśmy 
w stanie rozebrać tych trzech 
budynków w tym samym cza-
sie i wygospodarować około 60 
lokali dla mieszkańców. Dlate-
go też czekamy na zakończe-
nie prac przy nowych domach 
komunalnych powstających 
przy Studziennej.

Mieszkańcy tej ulicy mają 
jeszcze jeden wariant do wy-
boru. Jeśli zdecydują się na 
przeprowadzkę do mieszkania 
znajdującego się w zasobach 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska”, 
to partycypacja będzie niższa. 
– W przypadku zwalniania 
mieszkania komunalnego i przej-
ścia do zasobów TBS partycypa-
cja zmniejsza się z wymaganych 
30 proc. do 10 proc. – mówi Zbi-
gniew Piotrzkowski, prezes TBS-
–u. – Jeśli budynek komunalny 
ma już decyzję o rozbiórce, to 
wtedy partycypacja przy przej-
ściu na nasze zasoby to już za-
ledwie 2 proc. – dodaje.  (AS)
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Jest wykonawca modułowego przedszkola
MICHAŁOWICE
Rozstrzygnięto 
przetarg na rozbudowę 
przedszkola 
w Michałowicach. 
Z dwóch ofert, jakie 
wpłynęły do urzędu 
gminy, wybrano 
najkorzystniejszą 
cenowo. 

Jak już wcześniej pisaliśmy, 
budowa modułowego przed-
szkola przy istniejącej gminnej 
placówce to wynik kompro-
misu lokalnych władz z rodzi-
cami obecnych czterolatków. 
Początkowo dzieci miały tra-
fi ć do oddziału przedszkolne-
go w michałowickim Zespole 
Szkół, jednak wobec protestów 
gmina postanowiła o szybkiej 
rozbudowie przedszkola przy 
ulicy Szkolnej.

Decyzja w tej sprawie zapadła 
w połowie marca, a modułowe 
przedszkole – zgodnie z zapo-
wiedziami władz gminy – ma być 
gotowe na przyjęcie dzieci we 
wrześniu. Czasu jest więc mało. 

Wiele zależało od powodzenia 
postępowania przetargowego, 
bo w przypadku konieczności 
ogłoszenia kolejnego, czas na 
realizację inwestycji mógł się 
niebezpiecznie skurczyć.

Wykonawcy mogli zgłaszać 
oferty do 8 kwietnia. Dwie doby 
później w michałowickim urzę-
dzie zostały one komisyjnie 
otwarte. Propozycje złożyły dwie 
fi rmy. Po ich przeanalizowaniu 
wybrano zwycięzcę przetargu. 

Umowa ze zwycięską fi rmą 
zostanie podpisana 20 kwiet-
nia. Po tej dacie prace mają ru-
szyć pełną parą. 

Jak zapewniają władze gminy 
Michałowice, inwestycja trak-
towana jest priorytetowo. Stąd 
pilny tryb ogłoszenia i rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wybór najko-
rzystniejszej oferty miał potrwać 
około dwóch tygodni. Udało 
się to jednak zrobić w kilka dni.
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Modułowy budynek przed-
szkola ma stanąć we wschod-
nim narożniku działki  od 
strony ul. Raszyńskiej i po-
mieścić 75 dzieci w trzech od-
działach. Zgodnie z warunkami 
zapisanymi w przetargu, wy-
brany wykonawca powinien 
w taki sposób przeprowa-
dzić roboty, aby nie wpłynęły 
na funkcjonowanie istnieją-
cej placówki.  (EL)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Samorząd województwa 
mazowieckiego jest już 
na półmetku realizacji 
potężnego programu 
„Internet dla Mazowsza”. 
Mieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego 
nie odczują jednak 
w tym zakresie zmiany 
na lepsze. 
 

P rojekt realizowany na Ma–
zowszu zakłada wybudo-
wanie sieci szkieletowo–

dystrybucyjnej. Co to dokładnie 
oznacza? – Mówiąc prościej, 
samorząd województwa budu-
je „autostrady”, od których na-
stępnie operatorzy będą mogli 
poprowadzić podłączenia do 
poszczególnych domów. Bierze 
w ten sposób na siebie najtrud-
niejszą i najkosztowniejszą in-
westycję – mówi Filip Kowalski 
z Agencji Rozwoju Mazowsza. 
– W sumie powstaje 3680 km 
sieci światłowodowej, 42 węzły 
szkieletowe, 4 węzły technicz-
ne i 308 węzłów dystrybucyj–
nych – wyjaśnia. 

Kłopot jednak w tym, że in-
westycja ta ominie powiaty 
pruszkowski i grodziski. – Ideą 
projektu jest zapewnienie moż-
liwości dostępu do internetu na 
terenach wykluczenia cyfrowe-
go, to jest w tych miejscach gdzie 
nie ma odpowiedniej sieci sze-
rokopasmowej. Według kry-
teriów Urzędu Komunikacji 

szkoły i przedszkola. – Na bie-
żąco utrzymujemy sprawność 
całego systemu, prowadzone 
są też regularne przeglądy. To 
jeden z warunków dofi nanso-
wania, jakie miasto otrzymało 
na ten cel – mówi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszko-
wa. – Nie mamy więc problemu 
z infrastrukturą – dodaje. 

Ale problem tkwi gdzie in-
dziej.  Władze Pruszkowa 
chciałyby zwiększyć szybkość 
miejskiego internetu, bo na to 
również gotowa jest istniejąca 
infrastruktura. Zmiany bloku-
je jednak Urząd Komunikacji 
Elektronicznej. Andrzej Ku-
rzela: – Od ponad roku wymie-
niamy w tej sprawie pisma, ale 
końca na razie nie widać. UKE 

Elektronicznej było to 8Mb/s, 
teraz o sieci szerokopasmowej 
mówmy dopiero przy prędkości 
30Mb/s – tłumaczy Kowalski. 
I dodaje: – Powiaty grodziski 
i pruszkowski są terenami, na 
których istnieje podstawowy 
dostęp do sieci. Wobec tego 
Komisja Europejska nie ze-
zwoliła na prowadzenie tam 
inwestycji w budowie dostępu 
do sieci. Projekt „Internet dla 
Mazowsza” zakłada, że nowa in-
frastruktura nie będzie się du-
blowała z istniejącą.

zarzuca nam, że zwiększenie 
prędkości stanowiłoby zbyt du-
żą ingerencję w rynek komercyj-
nych dostaw internetu. 

Czy miasto bierze pod uwagę 
budowę infrastruktury na wzór 
tej, którą realizuje wojewódz-
two? – W ciągu najbliższych 
trzech lat nie bierzemy pod 
uwagę możliwości rozbudowy 
istniejącej sieci. Jednak po za-
kończeniu okresu trwałości pro-
jektu, czyli po upływie pięciu lat 
od oddania do użytku pierwsze-
go etapu sieci, będziemy mogli ją 
udostępniać na zasadach komer-
cyjnych i będzie mogła posłużyć 
przedsiębiorcom i osobom pry-
watnym – mówi wiceprezydent 
Pruszkowa. Okres ten skończy 
się dokładnie za dwa lata. 

„Internet dla Mazowsza” nas ominie
Projekt generalnie zakłada, że nowa infrastruktura nie będzie się dublowała z istniejącą
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– Powiaty grodziski 
i pruszkowski 
są terenami, na 
których istnieje 
podstawowy dostęp 
do sieci – mówi 
Filip Kowalski 
z Agencji Rozwoju 
Mazowsza

A jaki jest stan tej istnieją–
cej? Ponad dwa lata temu 
w Pruszkowie zakończono dru-
gi etap budowy publicznej sieci 
szerokopasmowego internetu. 
W mieście pojawiło się 96 punk-
tów dostępu i nowoczesna sieć 
telefoniczna, do której podłą-
czone zostały miejskie placówki, 

Nocny remont odcinka WKD
REGION
WKD planuje 
pierwszą przymiarkę 
do modernizacji 
odcinka Warszawa 
Śródmieście-Komorów.

Wizja remontu wspomniane-
go fragmentu szlaku WKD od 
dawna niepokoi pasażerów, bo 
może oznaczać dla nich kło-
poty z dojazdem do pracy lub 
szkoły. Szczególnie, że jedyną 
kolejową alternatywą jest linia 
Warszawa–Skierniewice, o któ-
rej mieszkańcy naszego regio-
nu mogą powiedzieć wszystko, 
ale nie to, że jest pewnym środ-
kiem komunikacji. Pasażerów 
możemy jednak uspokoić. Prace 

zaplanowane przez WKD nie 
powinny wpłynąć na ruch ko-
lejek w ciągu dnia. Robotnicy 
pojawią się nocą.

Remont rozpocznie się w no-
cy z 4 na 5 maja i potrwa miesiąc. 
W godz. 0.20–4.15 ruch pocią-
gów między stacjami Warsza-
wa Śródmieście i Komorów 
zostanie wstrzymany. To ozna-
cza odwołanie kursów z Gro-
dziska Mazowieckiego o godz. 
23.45 i z Warszawy o godz. 0.20. 
Ostatnia kolejka z Grodziska od-
jedzie o godz. 22.35, z Milanów-
ka o 23.10, z Warszawy o 23.50.

Jak informuje przewoźnik, 
w zamian za wycofane pociągi, 
uruchomiona będzie komuni-
kacja zastępcza.   (EL)

Została nim fi rma „Kaja” Bog-
dan Bończyk, która swoje usłu-
gi wyceniła na ponad 1,4 mln zł. 
Konkurencyjna oferta opiewała 
na kwotę 2,5 mln zł. 

Modułowe 
przedszkole 
– ma być gotowe 
na przyjęcie dzieci 
we wrześniu

 Przedszkole przy ul. Szkolnej ma być rozbudowane

GRODZISK MAZOWIECKI 
Grodziscy policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który próbował 
ukraść pieniądze. 14 kwietnia po 
południu funkcjonariusze otrzy-
mali wiadomość odnośnie zdarze-
nia na jednej z plebanii. Sprawa 
miała dotyczyć kradzieży więk-
szej sumy pieniędzy. Świadkowie 

przyłapali złodzieja na gorącym 
uczynku. Z tego co ustalili poli-
cjanci, 30-letni Krzysztof Ś. został 
ujęty kiedy wybiegał z pomiesz-
czenia kościelnego, do którego 
nie miał prawa dostępu. W cza-
sie rewizji u mężczyzny znalezio-
no pieniądze w różnych walutach, 

Włamanie na plebanię, 
złodziej został ujęty

były one własnością jednego z księ-
ży. Skradzione rzeczy wróciły do 
właściciela. Krzysztof Ś. przyznał 
się do zarzucanych mu czynów, 
tj. kradzieży z włamaniem. Teraz 
o jego dalszych losach zdecyduje 
sąd. Mężczyżnie grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. (MK)
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REGION
W najbliższym czasie w kilku punk-
tach naszego regionu będzie można 
oddać krew. Najbardziej poszukiwa-
ne grupy to A Rh (–) i O Rh (–). Z infor-
macji podanych przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie wynika, że za-
pasy obu grup są niewielkie. Jako 

następna w kolejności poszukiwana 
jest grupa AB Rh (–). Dawcą może zo-
stać każdy zdrowy człowiek w wie-
ku od 18 do 65 lat. Samo pobieranie 
krwi nie trwa długo i nie jest bole-
sne, a może uratować życie innych 
osób. Zanim ochotnicy trafi ą na fo-
tel dla dawców, zostaną przebadani 

Oddaj krew, możesz 
komuś uratować życie

przez lekarza. Terminy zbiórki: 
21, 28 kwietnia – Grodzisk Mazowiec-
ki, godz. 9.30–12.30, ul. Daleka 11, 
Szpital Zachodni; 30 kwietnia 
– Grodzisk Maz., godz. 9–13, 
ul. Kilińskiego 8c, ZSTiL Nr 2; 
4 maja – Pruszków, godz. 10–14, 
pl. Jana Pawła II (ambulans). (EL)

REKLAMA

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

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
najlepszym Samorządowym 
Menedżerem Regionu

Już po raz kolejny wło-
darze miast i gmin wy-
bierali spośród siebie 

najlepszych Samorządo-
wych Menedżerów Regionu. 
To ich głosy zadecydowały 
o uhonorowaniu burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego 
pierwszym miejscem. Grze-
gorz Benedykciński zdobył 
uznanie kolegów po fachu, 
którzy docenili sprawne za-
rządzanie administracją, 
dobre wykorzystanie fun-
duszy unijnych oraz współ-
pracę z lokalnym biznesem. 
Przedstawiciele lokalnych 
władz w badaniu TNS Pen-
tor wskazywali te gminy, któ-
re wyróżniają się tempem 
rozwoju, potrafi ą skutecznie 
pozyskiwać fundusze unijne, 
wspierają przedsiębiorców 
działających na ich terenie 
oraz biorą udział w działa-
niach na rzecz społeczności 

lokalnych. Drugie miejsce 
w województwie mazowiec-
kim zajął burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, 
trzecie – wójt gminy Leszno-
wola Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik.   

Samorządowy Menedżer 
Regionu” wraz z towarzyszą-
cym mu rankingiem „Filary 
polskiej gospodarki” co roku 
przygotowywany jest przez 
czołową agencję badaw-
czą oraz redakcję dziennika 
"Puls Biznesu". Zwycięzcy 
w każdym województwie 
wybierani są na podstawie 
badania ankietowego prze-
prowadzanego wśród samo-
rządowców.

opracowanie Wydział Promocji 
UM w Grodzisku Mazowieckim 
na podstawie www.fi lary.pb.pl 

oraz „Zarządzanie fi rmą 
i gminą dla zaawansowanych”, 

Puls Biznesu, 16.04.2015 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O IX PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości Pow. w m2 Cena 

wywoławcza w zł. Wadium w zł. Postąpienie 
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1001 90.000 9.000 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1000 90.000 9.000 900

7. 112/22 1013 91.000 9.000 910

8. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

9. 112/12 690 62.000 7.000 620

10. 112/16 750 67.000 7.000 670

11. 112/17 750 67.000 7.000 670

12. 112/24 752 68.000 7.000 680

13. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 12.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A 
w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami 
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 
Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 23.03.2015 
r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie 
powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na 
stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Do-
datkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 
32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 
wew. 220.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O IX PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. 
nieruchomości

w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł.

Wadium 
w zł.

Postąpienie 
min. w zł.

Sposób 
zagospodarowania

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

6 600 655

zabudowa bliźniacza

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

7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowane i nieuzbro-
jone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane w KW WA1G/00050955/2. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mości położone są na terenie oznaczonym, jako D311–MN tj. tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym. Przetarg odbędzie 
się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I pię-
tro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego 
nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 
53/57 Warszawa do dnia 23.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargu podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie
www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje o nierucho-
mości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców 
– stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.
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PRUSZKÓW
W Pruszkowie 10 kwietnia doszło 
do wypadku z udziałem rowerzy-
sty. Poszkodowanego odwieziono 
do szpitala. Informację o drogo-
wym zdarzeniu otrzymaliśmy od 
jednego z naszych czytelników. 
– W Pruszkowie, w okolicy „Bie-
dronki” w Alejach Jerozolimskich 

doszło do potrącenia rowerzysty 
– napisał w mailu. Przekazaną 
przez czytelnika wiadomość po-
twierdziła pruszkowska policja. 
Jak więc doszło do wypadku? 
– Samochód jadący w kierunku 
Warszawy zawracał przy wjeź-
dzie do sklepu „Biedronka”. Nie 

Potrącony rowerzysta
odwieziony do szpitala

zauważył rowerzysty i w trak-
cie manewru uderzył w tylne ko-
ło roweru. Rowerzysta upadł na 
jezdnię, w wyniku czego odniósł 
obrażenia. Został przewieziony do 
szpitala w Warszawie – powiedział 
nam dyżurny z Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. (KS)

Szykują 
strategię
REGION
Przedstawiciele 
Brwinowa, Milanówka 
i Podkowy Leśnej wzięli 
udział w pierwszych 
wspólnych warsztatach 
o zarządzaniu 
strategicznym 
i szykują się do realizacji 
wspólnych projektów.

Porozumienie wyżej wymie-
nionych miast w sprawie po-
wołania Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów zawarto 
pięć lat temu. Na dokumen-
cie składali wówczas podpis 
poprzedni burmistrzowie. 
Obecnie Brwinów, Podko-
wa i Milanówek mają nowych 
włodarzy. Nowy ma być też 
zakres współpracy w ramach 
trójmiasta ogrodów.

W tym celu rozpoczęto 
cykl warsztatów i szkoleń. Ich 
rezultatem ma być wypraco-
wanie strategicznych kierun-
ków rozwoju PTO, co pozwoli 
na skuteczniejsze pozyski-
wanie środków z nowej per-
spektywy fi nansowej UE.

Najpierw jednak wło-
darze, radni i urzędnicy 
przejdą wspólne szkolenie. 
Kolejne warsztaty rozpoczną 
się 17 kwietnia w Podko-
wie Leśnej i będą dotyczyły
transportu.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Mieszkańcy Pruszkowa 
liczą, że autobusowa linia 
ZS1 zostanie utrzymana 
po zakończeniu remontów 
na kolei. Choć samorządy 
deklarują taką chęć, 
to sprawę ucina ZTM...

L inia ZS1 kursuje od kilku-
nastu miesięcy. Dla wielu 
osób zmierzających w kie-

runku stolicy to idealne połącze-
nie komunikacyjne. Zwłaszcza, 
że podróżni nie mają dobrej al-
ternatywy, gdyż pociągi na trasie 
Grodzisk Mazowiecki – Prusz-
ków – Warszawa co kilka tygodni 
zmieniają rozkład, a i liczba kur-
sów nie jest zawrotna. – Linia ZS1 
jest jedynie linią zastępczą uzu-
pełniającą braki w ofercie SKM 
i KM na odcinku Pruszków – 
Warszawa spowodowane pracami 
modernizacyjnymi linii kolejowej 
Warszawa – Łódź prowadzony-
mi przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe. Liczba kursów tej linii, 

pali. – Przeprowadzone w mar-
cu pomiary wykazały, iż w obec-
nym kształcie linia funkcjonuje 
bez utrudnień, jedynie w kilku 
szczytowych kursach liczba pa-
sażerów oscyluje wokół 100 osób 
w pojeździe. Średnie napełnienie 
kształtuje się na poziomie 30–50 
osób, a zatem są jeszcze duże re-
zerwy wolnych miejsc – twier-
dzi Krajnow.

Problem jednak w tym, że Za-
rząd Transportu Miejskiego po-
sługuje się badaniami z marca, gdy 
linia funkcjonuje głównie w go-
dzinach porannego i popołudnio-
wego szczytu. Wymierne byłyby 
badania pokazujące „napełnie-
nie” ZS1 w godzinach pozasz-
czytowych. Takimi danymi ZTM 
nie dysponuje, ponieważ wraz ze 
zmianą rozkładów na kolei odpo-
wiednio modyfi kowany jest też 
rozkład ZS1. I to z „marszu”, bez 
wcześniejszych konsultacji z sa-
morządami czy podróżnymi. Kraj-
now: – Przy niewystarczającej 
liczbie autobusów w ruchu, któ-
rymi dysponuje ZTM oraz mając 
na uwadze konieczność pilnego 
zwiększenia częstotliwości na 

rozkład jazdy, trasa oraz wiel-
kość taboru jest dopasowywana 
do bieżącej sytuacji w zaplano-
wanym rozkładzie jazdy pocią-
gów w poszczególnych okresach 
– twierdzi Igor Krajnow, rzecznik 
Zarządu Transportu Miejskiego.

Mimo, że ZS1 jest tylko doraź-
nym środkiem zastępczym, to cie-
szy się sporym powodzeniem. 

Kolejarze skończą prace, ZS1 zniknie
Zarząd Transportu Miejskiego nie ma zamiaru utrzymywać autobusowej linii ZS1 na stałe
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wielu liniach w Warszawie, kie-
rowanie dodatkowych autobusów 
do obsługi linii ZS1 jest obecnie 
niezasadne. Nawet przy deklara-
cjach pokrycia kosztów tych kur-
sów przez samorządy.

Wiele osób uważa, że nawet 
przy doskonale kursującej ko-
lei linia autobusowa z Pruszko-
wa do Warszawy powinna zostać 
utrzymana. Niestety, ZTM te 

Festiwal, czyli dorobek 
kulturalny miasta
PODKOWA LEŚNA
Prelekcje, koncerty 
– trwa XVI Festiwal 
Literacko–Muzyczne 
Konfrontacje 
„Podkowa Leśna 
i Stawisko w kulturze 
polskiej". Impreza 
poświęcona jest 
90. rocznicy 
powstania Podkowy.

Wydarzenie zwraca przede 
wszystkim uwagę na kultural-
ny dorobek miasta. A ten jest 
pokaźny. W Podkowie miesz-
kali i bywali artyści, pisarze, 
malarze. Swoje miejsce na zie-
mi znaleźli tu m.in. Jarosław 
Iwaszkiewicz, Benedykt Hertz, 
Irena Krzywicka, Hanna i Le-
szek Nowosielscy, Kalina Szy-
dłowska–Pawłowicz.

– Podkowa Leśna pozostaje 
do dziś miejscem naznaczonym 
obecnością tych osób, a pod-
kowiańska przyroda i archi-
tektura stale przyciąga wielu 
artystów i naukowców, nierzad-
ko inspiruje ich twórczą wy-
obraźnię, sprzyja powstawaniu 
dzieł literackich i muzycznych 
– mówi Alicja Matracka–Ko-
ścielny, dyrektor muzeum An-
ny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawisku.

Co jeszcze jest planowa-
ne w ramach festiwalu? Nie-
dziela, 19 kwietnia, godz. 18.30 

– Podkowa Leśna na literackiej 
mapie Polski, prelekcja Rober-
ta Papieskiego. Koncert jazzowy 
Muzycznej Rodziny Miśkie-
wiczów. Wykonawcy: Dorota 
Miśkiewicz (śpiew, skrzypce), 
Henryk Miśkiewicz (saksofony), 
Michał Miśkiewicz (perkusja), 
Marek Napiórkowski (gitara), 
Robert Kubiszyn (kontrabas), 
Witold Szymaniak (światło 
i dźwięk); niedziela, 26 kwietnia, 
godz. 17.00 – Stawisko na mu-
zycznej mapie Polski, prelekcja 

Rajd lekcją historii
PRUSZKÓW
„Żywa lekcja historii 
i patriotyzmu” 
to hasło przewodnie 
tegorocznego 
jubileuszowego 30. 
Rajdu Szlakiem Naszej 
Historii. W tym roku 
aplikacja „Przewodnik 
po przeszłości” ułatwi 
uczestnikom w uporaniu 
się z zadaniami.

Rajd jest silnie zakorzeniony 
w kulturze Pruszkowa. Z edycji 
na edycję cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Osoby bio-
rące udział w tym wydarzeniu, 
ruszając ulicami miasta, odwie-
dzają okoliczne miejsca związane 
z historią. Trasa uwzględnia miej-
sca ważne (nie tylko dla Prusz-
kowa), gdzie ludzie mogą oddać 
hołd poległym za Ojczyznę.

Tegoroczny rajd odbędzie się 
w sobotę 18 kwietnia, a rozpocz-
nie się o godz. 9. Termin zgła-
szania swoich drużyn minął 
3 kwietnia. Grupy rodzinne, 
członkowie grup gimnazjal-
nych i średnich w tym roku będą 
mogli skorzystać z aplikacji na 
smartfony. Dzięki „Przewodni-
kowi po przeszłości” uczestni-
cy dowiedzą się więcej na temat 
odwiedzanych miejsc i same-
go zadania. Aplikacja została 
sfinansowana przez staros–
two powiatowe.

W tym roku odbędzie się jesz-
cze jedno wydarzenie w ramach 
rajdu. – Chodzi o przekazanie 

Alicji Matrackiej–Kościelny. Re-
cital pieśni hiszpańskich Fede-
rica Garcii Lorki, Manuela de 
Falli i Dymitra Szostakowicza. 
Wykonawcy: Jadwiga Rappé 
(alt), Mariusz Rutkowski (for-
tepian); niedziela, 26 kwietnia, 
godz. 18.30 – Improwizacje jaz-
zowe Włodka Pawlika.

Wszystkie imprezy odbędą się 
w Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Pod-
kowa Leśna, ul. Gołębia 1.  (EL)

Imprezy odbędą 
się w Muzeum 
im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów 
w Stawisku

– Linia ZS1, która 
jest linią zastępczą, 
w momencie 
zakończenia 
prac torowych 
przestanie 
funkcjonować 
– mówi rzecznik 
ZTM

Wielu podróżnych uważa, że kur-
sów na tej linii powinno być wię-
cej. ZTM się jednak do tego nie 

przez Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Rejonu VI Obwo-
du VII z siedzibą w Pruszkowie 
na rzecz Hufca Pruszków aktu 
tradycji i dorobku. Wtedy ofi cjal-
nie podejmiemy się kultywowa-
niu pamięci i tradycji związanej 

Samobójstwo?
GRODZISK MAZOWIECKI
Prokuratura 
bada okoliczności 
śmierci 70-letniego 
mieszkańca 
Grodziska. Zginął 
od strzału w głowę. 
Najprawdopodobniej 
było to samobójstwo.

Do tragedii doszło w sobotę 
11 kwietnia, ok. godz. 19. przy
ul. Chełmońskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Naj-
prawdopodobniej było to sa-
mobójstwo. Wszystko na to 
wskazuje, niemniej więcej 
informacji dotyczących oko-
liczności zdarzenia nie poda-
my, bo jest to prywatna sprawa 
ofi ary i jego rodziny – mówiła 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. I dodawała: 
– Ustalamy także, do kogo na-
leżała broń, z której strzelano.

Okoliczności śmierci 70-
 latka bada grodziska prokura-
tura. – W sprawie zostało wsz-
częte śledztwo. Ustalamy, czy 
ktoś nie przyczynił się do tej 
śmierci. Broń, której użyto, jest 
zabezpieczona. Została zarzą-
dzona także sekcja zwłok – po-
wiedział Paweł Blachowski, 
prokurator rejonowy.  (KS)

Zarząd Transportu Miejskiego nie ma zamiaru utrzymywać autobusowej linii ZS1 na stałe

nadzieje rozwiewa. – Linia ZS1, 
która jest linią zastępczą, w mo-
mencie zakończenia prac toro-
wych przestanie funkcjonować. 
Po zakończeniu remontu połą-
czenie w obecnym kształcie nie-
potrzebnie dublowałoby kolej. 
W normalnych warunkach do-
jazd koleją z Pruszkowa do War-
szawy jest bezdyskusyjnie krótszy 
– mówi krótko Igor Krajnow.  

 Wielu podróżnych uważa, że kursów na linii ZS1 powinno 
być więcej
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z AK – mówi harcmistrz Beata 
Pawełczyńska, komendant huf-
ca ZHP Pruszków.

Tradycyjnie miejscem star-
tu rajdu będzie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych w Pruszkowie.

Nad wydarzeniem honorowy 
patronat objęli prezydent mia-
sta Pruszkowa Jan Starzyń-
ski oraz starosta pruszkowski 
Zdzisław Sipiera.

Dodatkowe informacje od-
nośnie Rajdu można zna-
leźć na stronach hufca oraz na 
Facebooku.  (MK)

Tegoroczny rajd 
odbędzie się w 
sobotę 18 kwietnia, 
wystartuje o godz. 9

Zaczipuj 
czworonoga
NADARZYN
W gminie Nadarzyn 
ruszyło bezpłatne 
czipowanie 
czworonogów. 
W przypadku zaginięcia, 
oznakowanie psa
lub kota ułatwi jego 
powrót do domu.

Oznakowanie możliwe jest, je-
śli zwierzę posiada książecz-
kę zdrowia i było zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie. Po-
nadto właściciel musi okazać 
dowód tożsamości i wyrazić 
zgodę na wpisanie swoich da-
nych i danych zwierzęcia do 
Międzynarodowej Bazy Da-
nych Safe-Animal.

Właściciel czworonoga za 
usługę nie płaci nic – jest ona 
w pełni fi nansowana z budże-
tu gminy. Znakowanie psów 
i kotów będzie prowadzone 
do końca roku lub do wyczer-
pania środków fi nansowych. – 
Zaplanowaliśmy zaczipowanie 
232 zwierząt, ale jeśli miesz-
kańcy będą zainteresowani 
tą akcją, pula zostanie zwięk-
szona – mówi Sylwia Łazowska 
z Referatu Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Urzędu Gminy Nadarzyn.

Dane przychodni wetery-
naryjnej, w której odbywa 
się czipowanie zwierząt, 
znajdują się na stronie inter-
netowej nadarzyńskiego urzę-
du gminy.  (KS)
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Wynajmę mieszkanie 60 m2. Na pograniczu Piastowa i Pruszkowa. 
Inwestycja w zamkniętym Osiedlu Ogrody Piastowskie. 10 min do 
PKP i ZTM. W pobliżu przedszkole, szkoła, przychodnia. 

Mieszkanie 3 pokojowe z aneksem kuchennym. W pełni umeblowa-
ne w bardzo wysokim standardzie. Salon – sofa i fotel Livingroom 
by Mebelplast, stół z 4 krzesłami, szklana kuchnia. Sprzęty AGD 
firmy Siemens – lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik z mikrofa-
lówką, płyta elektryczna. Dwie szafy i pomieszczenie gospodarcze. 
W łazience wanna. 

Cena wynajmu 1700 + woda i prąd (około 300 zł)

Kontakt: 600 924 925

WYNAJMĘ MIESZKANIE

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

Duża fi rma poszukuje osób do 
sprzątania pociągów PKP Intercity. 
Do zadań zatrudnionych osób będzie 
należało dbanie o ład i porządek 
w składach pociągów na stacji 
postojowej przy ul. Chłopickiego (Praga 
Południe). Wynagrodzenie:  7zł netto/godz. 
Kontakt: 510-012-549 lub 510-016-005.

 ► Magazynierów do sortowania przesyłek 
w Pruszkowie 519 518 006

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

 ► Praca w ochronie w Pruszkowie i okolicy 
695 155 927 

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

 ► 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 fryzjerkę/fryzjera do salonu 
w Piastowie praca zmianowa więcej info pod 
nr tel. 600 929 234 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Terminal kontenerowy Pruszków, 
501 242 245

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

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

Nieruchomości – sprzedam
 ► Działka budowlana, Kanie, 805m2, 

media w ulicy, 504 034 711 

 ► 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 

Mieszkanie w Milanówku 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 działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

 ► 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 

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

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

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

Nauka

 ► 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
 ► 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 papą, 605 606 914 

 ► Docieplenia, podbitka 510 482 699 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, modelowanie, 
korekta koron drzew, wycinka; zakładanie 
trawników; opryski, 512 380 109, 22 758 16 65 

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

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

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► 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 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

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

 ► Pokoje pracownicze wynajmę, Brwinów 
513 570 560 

 ► PRANIE DYWANÓW W SYSTEMIE ODBIERAMY 
- PIERZEMY - ODDAJEMY, 512 461 461 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

 ►
Różne

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

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz pomieszczeń przezna-
czonych do oddania w najem. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 

wiadomości, że  
dnia 22.04.2015 r. o godz. 14.00 

pod adresem ul. Staszica 1 pokój 210, 05 – 800 Pruszków odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pana Tadeusza Markowskiego 
Przedmiot licytacji:
1. Samochód osobowy MERCEDES – BENZ E 270 CDI MR’00 
210, rok produkcji 2000, lakier: czarny, przebieg 323486 km, NR VIN: 
WDB2102161B213424
Wartość szacunkowa: 5 100 zł               Cena wywołania brutto: 3 825 zł
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 21.04.2015r. do 
22.04.2015 r. w godzinach 09.00 - 10.00 pod adresem ul. Pani Latter 
1, 05 – 800 Pruszków. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do 
organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania 
(510 zł). Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek 
nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 21.04.2015 r.  
(w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać hasło 
LICYTACJA) lub gotówką w pokoju 210 w dniu licytacji.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po 
udzielaniu mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to: 
 II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem  

w dniu 29.04.2015 r. o godz. 14.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 08 13,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 213. 
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