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EWELINA
LATOSEK

REGION
Mieszkańców naszego 
regionu czeka kolejny 
komunikacyjny 
paraliż. W związku 
z remontem podmiejskiej 
linii nr 447 kursowanie 
pociągów do Grodziska 
i Pruszkowa może
zostać całkowicie 
wstrzymane. To jedna 
z możliwości organizacji 
ruchu, jaką biorą pod 
uwagę PKP PLK. 

J eśli pasażerowie kolei pod-
miejskiej mieli nadzieję, że 
największy komunikacyj-

ny horror odchodzi do przeszłości 
wraz zakończeniem modernizacji 
na szlaku do Skierniewic, to nieste-
ty nie mamy dobry wieści. Praw-
dziwa rewolucja dla podróżnych 

Niewykluczone, że na dwa lata wstrzymany będzie ruch pociągów do Grodziska i Pruszkowa
korzystających z linii podmiejs-
kiej dopiero nadchodzi. I nie bę-
dzie przyjemna... 

Jak już informowaliśmy, PKP 
PLK przygotowują się do rozpo-
częcia modernizacji nitki nr 447, 
czyli odcinka Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki. Remont 
obejmie 22-kilometry torów, na-
prawę czterech mostów i trzech 
wiaduktów, przebudowę peronów 
i stacji, remont dworców, budowę 
nowego przystanku w Parzniewie 
i tunelu w ciągu pruszkowskiej uli-
cy Działkowej. A nawet ponowną 
przebudowę podziemnego przej-
ścia dla pieszych na dworcu PKP 
w Pruszkowie, choć po poprzed-
nim remoncie pasażerowie i po-
dróżni mogą z niego korzystać 
zaledwie od pół roku. 

Początkowo mowa była o tym, 
że roboty potrwają trzy lata. Oka-
zuje się jednak, że kolejarze biorą 
pod uwagę krótszy okres. Ale to 
dobra wiadomość tylko z pozoru. 

Reklama

W przypadku wariantu dwulet-
niego w grę wchodzi bowiem w naj-
lepszym wypadku częściowe 
wstrzymanie ruchu kolejowego na 
odcinku Pruszków – Grodzisk Ma-
zowiecki, a w najgorszym zatrzy-
manie pociągów na całej linii od 
stacji Warszawa Włochy. – Roz-
ważane są trzy opcje prowadzenia 
prac. Pierwsza, przy otwartym jed-
nym torze na całej długości linii, 
druga przy częściowym zamknię-
ciu linii pomiędzy Pruszkowem 
i Grodziskiem i otwartym jed-
nym torze między Pruszkowem 
a Włochami oraz wariant trzeci 
przy całościowym zamknięciu linii. 
Wariant pierwszy i drugi zakłada 
najdłuższe zmiany z organizacji 
ruchu – informuje Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 
Jak dodaje, rozmowy i uzgodnie-
nia cały czas trwają i nie zostały 
jeszcze rozstrzygnięte. 

PRUSZKÓW

Pruszkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa działa od 1957 
roku. W jej zasobach znajduje 
się blisko 12 tysięcy lokali, 
w których mieszka około
22 tys. osób. PSM opublikowała 
już plany remontowo-
-inwestycyjne na ten rok. 
Sprawdziliśmy, jakie prace 
zostaną wykonane na 
poszczególnych osiedlach.  5 

Udany rok 
nowej kadencji  

GRODZISK MAZOWIECKI

– Generalnie rok nowej 
kadencji oceniam bardzo 
dobrze – mówi Marek Wieżbicki, 
starosta powiatu grodziskiego, 
w wywiadzie dla „Gazety WPR”.  
– Uważam miniony czas 
za udany. Świadczą o tym 
zrealizowane przedsięwzięcia, 
zarówno w sferze inwestycyjnej, 
jak i społecznej – dodaje.  4
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WIĘCEJ  2 

PSM szykuje się 
do remontów 

Niewykluczone, że na dwa lata wstrzymany będzie ruch pociągów do Grodziska i Pruszkowa
Czeka nas kolejowy horror? 
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Jak zaawansowane są przygoto-
wania do remontu linii nr 447? 
– Obecnie jesteśmy na etapie, 
w którym wykonawcy składa-
ją wnioski o dopuszczenie do 
udziału w przetargu. Przewidu-
jemy rozpoczęcie prac na linii za 
mniej więcej rok. Harmonogram 
prac będzie ustalony po zakoń-
czeniu procedury przetargowej 
– wyjaśnia Karol Jakubowski 
z PKP PLK. I dodaje: – Do te-
go czasu Polskie Linie Kolejo-
we wspólnie z przewoźnikami, 
władzami samorządowymi oraz 
zarządami transportu aglomera-
cyjnego ustalą najbardziej ko-
rzystną formę przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych z punktu 
widzenia pasażera. Zależy nam, 
aby podróżni w jak najmniejszym 
stopniu odczuli remont linii oraz 
mieli zapewniony jak najlepszy 
dojazd z i do Warszawy.

Ostrożne podejście
Władze samorządowe do planów 
kolejarzy podchodzą, delikatnie 
mówiąc, ostrożnie. 

– Kolejarze najpierw chcie-
li wahadłowo puszczać pocią-
gi i mówili, że będą to wtedy 
trzy lata. Ale później przeli-
czyli i uznali, że i tak nie będą 
te pociągi chodziły. Co do-
świadczyliśmy w poprzednim 
remoncie. I stwierdzili, że cał-
kowicie zamkną i puszczą linię 
zastępczą autobusową. Pocią-
gów nie będziemy mieli w 2017 
i 2018 od Grodziska do Prusz-
kowa. Tam jest linia SKM, ale 
ja współczuję tym, którzy będą 
się tam chcieli dostać – stwier-
dziła na niedawnym stycznio-
wym posiedzeniu  miejskiej 
komisji budżetu i praworząd-
ności Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka. 

Niewykluczone, że przez dwa lata nie będzie pociągów do Grodziska i Pruszkowa 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Czeka nas kolejowy horror?

na drugą stronę miasta przez 
tory kolejowe, gdy zamknięte 
zostanie podziemne przejście 
dla pieszych na stacji. – Za-
rządca infrastruktury zmoder-
nizuje tunel w Pruszkowie. Na 
czas trwania prac planowane jest 
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OGŁOSZeNIe

Nowa, bardziej przyjazna
strona internetowa powiatu
PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski 
chce być bliżej 
mieszkańców. 
Po usprawnieniach 
w urzędzie przyszła 
pora na zmianę strony 
internetowej. Ma być 
łatwiejsza w obsłudze 
i bardziej przejrzysta.

Władze powiatu pruszkowskie-
go podkreślają, że najważniejsza 
dla nich jest dobra komunika-
cja z mieszkańcami. A tę syste-
matycznie próbują polepszać, 
głównie poprzez wprowadza-
nie usprawnień zarówno w sfe-
rze technicznej, jak i medialnej. 
Pierwsze takie kroki nastąpiły 
jeszcze w lutym ubiegłego roku, 
kiedy to powiat uruchomił swój 
profi l na Facebooku a nieco póź-
niej powstało konto na Twitterze. 
Po blisko roku działania profi l 
zebrał prawie 1300 „polubień”. 
Co można znaleźć na fanpage'u
powiatu? Zapowiedzi imprez 
kulturalnych, wydarzeń z „ży-
cia powiatu”, relacje zdjęciowe.

Kolejną bardzo istotną zmianą 
było stworzenie Wydziału Ob-
sługi Mieszkańców w budyn-
ku pruszkowskiego starostwa 
powiatowego. WOM to punkt, 
gdzie najważniejszy jest miesz-
kaniec i jego problem. W jednym 
miejscu można bowiem uzyskać 

potrzebne do załatwienia spraw 
informacje, złożyć dokumenty 
i wnioski. Interesanci nie mu-
szą już biegać od pokoju do po-
koju. Wszystko mogą załatwić 
przy jednym okienku.

Uzupełnieniem wymienio-
nych wyżej zmian jest nowa 
witryna internetowa urzędu. Zo-
stała uruchomiona 29 stycznia. 
Mieszkańcy znajdą na niej m.in. 
sylwetki władz powiatowych 
wraz z informacjami o podle-
głych im wydziałach, informa-
cje o tym jak załatwić sprawę 
w formie „poradnika interesan-
ta”, dane kontaktowe, a  nawet 
kalendarz imprez kulturalnych. 
– Wyszliśmy z założenia, że jeśli 
modernizujemy obsługę i pod-
wyższamy standardy, to również 
musi to dotyczyć obsługi klien-
ta w sieci – mówi nam Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. – 
Nowa strona internetowa jest 
bardziej przyjazna i intuicyjna. 
Będzie jeszcze rozbudowywa-
na – dodaje.

Nowa witryna powiatu prusz-
kowskiego obecnie działa 
w wersji beta. Jest na bieżąco 
uzupełniana, wyłapywane są 
błędy. Każdy, kto ma sugestie 
i uwagi może je przesłać na in-
ternetowy adres: kultura.pro-
mocja@powiat.pruszkow.pl. 
Wersja beta ma działać przez 
około miesiąc.  (AS)

oraz będzie stanowiło połączenie 
dwóch części miasta – zapewnia 
Karol Jakubowski.

Spytają mieszkańców
 A jak wieści o remoncie i ewen-
tualnym zamknięciu linii przyję-
to w Grodzisku Mazowieckim? 
Tu podejście jest nieco inne niż 
w Pruszkowie. 

– O to, która z możliwości jest 
lepsza, chcemy zapytać miesz-
kańców. W mojej opinii lepiej, 
aby pociągi jeździły, nawet jeśli 
wówczas remont trwałby dłużej. 
Inaczej byłoby, gdybyśmy mieli 
pewność, że komunikacja zastęp-
cza będzie funkcjonować ideal-
nie, ale tego nie wiemy – ocenia 
Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Bez względu na to, który wa-
riant organizacji ruchu zostanie 
ostatecznie wybrany, jedne-
go można być pewnym – dla 
podróżnych będzie to bardzo 
trudny okres. PKP PLK zapew-
niają jednak, że na rezultat prac 
warto poczekać. 

– Wymiernym dla pasażera 
efektem prac będzie skrócenie 
czasu podróży oraz możliwość 
wprowadzenia dodatkowych po-
łączeń na trasie. Remonty pe-
ronów na stacjach i przystan-
kach sprawią, że podróżny bę-
dzie korzystał z wygodnych 
i dostosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych platform wy-
posażonych w nowe oświetlenie, 
tablice informacyjne i system 
megafonowy. Podwyższony zo-
stanie poziom bezpieczeństwa 
poprzez np. instalację nowych 
urządzeń srk, które dodatkowo 
zapewnią płynny ruch pocią-
gów aglomeracyjnych – twierdzi 
Karol Jakubowski.

A jak będzie w praktyce? Do-
świadczenie uczy, że w przypad-
ku kolei niestety często mija się 
ona z teorią... 

zbudowanie bezpiecznego, czyn-
nego 24 godziny na dobę, chro-
nionego i obsługiwanego przez 
przeszkolone osoby przejścia 
dla pieszych w poziomie szyn. 
Przejście to umożliwi korzysta-
nie z peronu przez podróżnych 

– Przewidujemy 
rozpoczęcie prac 
na linii za mniej 
więcej rok – mówi 
Karol Jakubowski 
z PKP PLK 

Jak do wariantów przedsta-
wionych przez kolejarzy odno-
szą się władze Pruszkowa? – To 
wybór mniejszego zła. Nie wiem, 
jaka będzie decyzja PKP, jednak 
chyba lepszy będzie wariant 
dwuletni ze stuprocentowym 
zapewnieniem komunikacji za-
stępczej, łącznie z komunikacja 
przeznaczoną tylko dla Prusz-
kowa, czyli z naszego miasta do 
Warszawy. Nie może być sytu-
acji, że autobus jedzie z Grodzi-
ska, a w Pruszkowie nie można 
już do niego wsiąść. Jesteśmy 
bardzo dużym miastem i nie mo-
że to być autobus przelotowy. Do 
tego dochodzą jeszcze proble-
my komunikacji wewnętrznej 
między północną a południową 
częścią miasta, bo to się wiąże 
z zamknięciem tunelu na stacji 
PKP – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. Jak 
dodaje, miasto przedstawiło już 
oba warunki kolejarzom. 

Jeden został już przez ko-
lejarzy uwzględniony. Chodzi 
o możliwość przedostania się 

GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku Mazowieckim to już tra-
dycja – urząd miasta wręcza pre-
zent dla pierwszego mieszkańca 
urodzonego w nowym roku. Nie jest 
istotne w jakim szpitalu przyjdzie 
na świat dziecko, ważne, aby ma-
ma była zameldowana w grodzi-
skiej gminie. Do 8 stycznia rodzice 

musieli dostarczyć dokument po-
twierdzający dzień i godzinę naro-
dzin swojej pociechy. Ten maluch, 
który urodził się najwcześniej w no-
wym roku miał otrzymać wózek. 
W tym roku szczęśliwcem okazał 
się mały Adaś. Jego rodzice, Karo-
lina i Jakub Boguszewscy, zupełnie 

Mały Adaś otrzymał 
w prezencie wózek

nie spodziewali się, że to ich dziec-
ko będzie pierwszym mieszkańcem. 
Jednak postanowili wziąć udział 
w zabawie. 27 stycznia, podczas sesji 
Rady Miejskiej wózek ofi cjalnie ode-
brał tata Adasia. Chłopiec przyszedł 
na świat 1 stycznia o godz. 16.03. 
Mierzył 56 cm i ważył 3,87 kg. (SD)

 Prawdziwa rewolucja dla podróżnych korzystających 
z linii podmiejskiej dopiero nadchodzi...
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Dla zaradnych

Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4
telefon:
 22 73 57 700

godziny otwarcia:
pn.–sb. 7.00–21.00; nd. 8.00–20.00

w ofercie również:  
kinkiet, 1 x 40 W, E14        69,99 426948
żyrandol, 5 x 40 W, E14 189,- 426950

w ofercie również:  
listwa, 2 x 50 W, GU10        39,99 440463
listwa, 3 x 50 W, GU10        64,99 440464
listwa, 4 x 50 W, GU10        84,99 440465 kl. energetyczna: 

A++ – E

kl. energetyczna: 
A++ – E

kaloryczność: 22 kJkaloryczność: 22 kJ

oprawa sprzedawana z żarówką o kl. energetycznej: D

w ofercie 
również:
Odmrażacz  
do szyb   
do -45°C
poj. 500 ml,  
cena jedn. 
11,98 l 
5,99 379480

Żarówki LED
barwa: ciepła, kl. energetyczna: A +
85% oszczędności energii
468487, 468494, 468485

Kinkiet NOrmaN
moc 1 x 50 W, GU10, kolor: satyna, 
kl. energetyczna: D – E
440462

Plafon LED matis/Oris
moc 7 W, E14, 560 lumenów, 
kolor biały, kl. energetyczna: A++
477168

Plafoniera LEa
moc 1 x 60 W, E27, ø 25 cm, 
kolor: biały, szkło opalizowane
407041

EKO GrOszEK BEK BEK LaCK FirCK FirCK E 10 kg
cena jedn. 0,66 zł/kg
460606

sól drogowa 5 kg
cena jedn. 0,80 zł/kg; w ofercie również: 
25 kg, cena jedn. 0,64 zł/kg 15,99
447402, -3

Węgiel opałowy 
EKOGrOszEK 25 kg
cena za tonę 599,60 zł
441717

Piasek antypoślizgowy 
z atestem 20 kg
cena jedn. 0,65 zł/kg
443720

Oprawa hermetyczna
moc 2 x 36 W, 
kl. energetyczna: A ++ – E
473431

Odmrażacz do zamków 
GraND P
poj. 30 ml, cena jedn. 133,- l
450301

Żyrandol CarLa
moc 3 x 40 W, E14, kolor: chrom
426949

Lampa HOLampa HOmmEErr
moc 3 x 60 W, E27, kolor: wenge, 
kolor abażuru: krem /wenge
420084

moc 5 W, 
E14,  
400 lm

moc 12 W, 
E27,  
1500 lm

moc 3 W, 
E27,  
250 lm

od 799 2099

29991199

659 3991499 1299

3999 399

129,- 99,-

oprawa przystosowana do żarówek  
o kl. energetycznej: A++ – E

w ofercie również:
13 W, 1020 lm 48,99 477169
19 W, 1520 lm 64,99 477170
25 W, 2000 lm 109,- 477171
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REGION
MODO otworzyło podwoje dla robo-
tów i dzięki współpracy z firmą Ro-
boty i Spółka proponuje gościom 
wiele atrakcji. Tak więc kulmina-
cyjnym punktem Ferii z Robota-
mi w MODO będzie weekendowy, 
6 i 7 lutego, event. W godz. 11-18 
zaprezentowane zostaną m.in. 

interesujące roboty, także te stwo-
rzone z klocków LEGO, dinozaury ze 
sztuczną inteligencją, BB8. Rów-
nież w najbliższą sobotę i niedzielę 
w Modo w godz. 12-18 odbędzie się 
impreza rodzinna „Akademia Spor-
tu Modo”. Na uczestników czekają 
strefy: skok w dal, mini koszykówka, 

Roboty i sportowa impreza 
rodzinna w centrum MODO 

mini golf oraz dwa tory przeszkód. 
Kto przejdzie przez wszystkie stre-
fy otrzyma dyplom Akademii oraz 
upominek. Odwiedzający Modo bę-
dą mieli też okazję wygrać sportowy 
gadżet. Wszystkie zabawy są bez-
płatne. Miejsce: MODO Domy Mody, 
Warszawa, ul. Łopuszańska 22. 
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Reklama

Za nami rok nowej kadencji. 
Jak go Pan ocenia?
– Generalnie rok nowej kadencji 
oceniam bardzo dobrze. Pragnę 
podkreślić wzorową, moim zda-
niem, współpracę Rady i Zarzą-
du Powiatu. Koncentrujemy się 
na rozwiązywaniu problemów na-
szych mieszkańcow.

Uważam miniony czas za uda-
ny. Świadczą o tym zrealizowane 
przedsięwzięcia, zarówno w sfe-
rze inwestycyjnej, jak i społecznej. 

Wśród konkretnych osiągnięć 
chciałbym wymienić: przebudowę 
kolejnego odcinka drogi z Grodzi-
ska do Józefiny, przebudowę mo-
stu w Chlebni w gminie Grodzisk 
Maz., wykonanie chodników na te-
renie gminy Grodzisk Maz. i Bara-
nów, zakupy sprzętu medycznego 
i informatycznego dla Szpitala Za-
chodniego. Część przedsięwzięć 
została zrealizowana we współ-
pracy z gminami, którą należy oce-
nić bardzo pozytywnie.

Wyzwania na kolejne trzy 
lata dla powiatu?
– Wyzwania na kolejne lata okre-
ślone są w Strategii Rozwoju Po-
wiatu Grodziskiego. Wśród nich 
znajdują się: podnoszenie jakości 
usług świadczonych przez jednost-
ki organizacyjne powiatu, dbanie 
o stan środowiska naturalnego, 
poprawa stanu opieki zdrowot-
nej, poprawa jakości kształcenia, 
w tym kształcenia zawodowego, 

To był udany rok nowej kadencji
Z MARKIEM WIEŻBICKIM, starostą powiatu grodziskiego, rozmawia Anna Sołtysiak

2015 roku zajęła stanowisko 
w sprawie linii 400 kV. Zwróco-
no wówczas uwagę na to, że za-
mierzenia dotyczące utworzenia 

ubiegłego roku zostało zorgani-
zowane w tej sprawie spotkanie 
z wojewodą mazowieckim. W koń-
cu stycznia br. wspólnie z bur- 
mistrzem Grodziska Mazowieckie- 
go wystosowałem zaproszenia 
do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji oraz wojewody 
mazowieckiego na spotkanie z sa-
morządowcami oraz przedstawicie-
lami mieszkańców, celem poznania 
stanowiska obecnych władz pań- 
stwowych w sprawie linii 400 kV. 

Szpital Zachodni notuje bar-
dzo dobre wyniki. Czy mimo  
to rozważają Państwo kwestię 
komercjalizacji tej placówki?
– Nie, nie rozważamy tego. Do-
świadczenia szeregu powiatów, któ-
re przeprowadziły komercjalizację 

nie dają podstaw, aby uznać takie 
działania za sposób ratowania 
służby zdrowia. Powód jest dość  
prosty – dzięki komercjalizacji nie 
przybywa źródeł finansowania,  
co nie oznacza, że nie ma w Polsce  
przykładów, gdzie komercjaliza-
cja przyniosła pozytywne efekty. 

W naszym przypadku mamy 
dość jasną sytuację – Szpital Za-
chodni zamyka rok 2015 z wyni-
kiem dodatnim (ponad 1,7 mln zł). 
To rezultat bardzo dobrej pracy 
dyrekcji, lekarzy, pielęgniarek, ad-
ministracji i służb technicznych. 
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy 
mieszkańcy są zadowoleni – po-
wód to zbyt mały kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. 

W ubiegłym roku wyremon-
towano most w Chlebni. 
Mieszkańcy czekają teraz 
na naprawę drogi, która do 
niego prowadzi. Czy powiat 
ma plany jej modernizacji?
– Tak, oczywiście. W fazie pro-
jektu jest przebudowa tej drogi 
na odcinku od drogi wojewódz-
kiej nr 579 do nowego boiska LKS 
Chlebnia, a precyzyjniej do skrzy-
żowania z drogą gminną stano- 
wiącą alternatywny dojazd do 
węzła autostradowego poprzez 
Kłudno Stare. Jednakże remont 
tej drogi najprawdopodobniej 
będzie poprzedzony inwestycją 
gminną, a mianowicie budową ka-
nalizacji sanitarnej. 
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korytarza przesyłowego na tere-
nie gmin powiatu generują różne 
problemy i projekt ten powinien 
najpierw uzyskać akceptację lokal-
nej społeczności. Ponadto latem 

– Nasz wspólny 
cel to służyć 
mieszkańcom 
powiatu – mówi 
starosta

rozwój infrastruktury komunika-
cyjnej czy wzmacnianie systemu 
opieki społecznej.

Na wydatki majątkowe 
zaplanowano ponad  
8 mln zł. Która z inwestycji  
będzie najważniejsza?
– Już dziś można powiedzieć, że 
kwota ta wzrośnie istotnie w naj-
bliższym czasie. Najważniejsze 
przedsięwzięcia to: zakończenie 
przebudowy drogi Grodzisk-Jó-
zefina, przeniesienie Publiczne-
go Ogniska Plastycznego do nowej 
siedziby, przy ulicy Żyrardowskiej 
48 w Grodzisku Mazowieckim, 
modernizacja odcinków dróg na 
trasie gmin: Jaktorów, Baranów 
i Żabia Wola, budowa chodników. 

Obecnie czynimy starania ma-
jące na celu uzyskanie zewnętrz-
nego dofinansowania: przebudowy 
drogi z Milanówka do Opyp na te-
renie gminy Grodzisk Maz., ter-
momodernizację 6-ciu obiektów 
należących do Powiatu, przebudo-
wy mostu na rzece Głęboka Stru-
ga w gminie Baranów. 

Linia 400 kV to kontrower-
syjna inwestycja na terenie 
powiatu grodziskiego.  
Czy starostwo jest w stanie 
pomóc mieszkańcom?
– Formalno-prawne możliwości 
działania powiatu w tych spra-
wach są bardzo ograniczone. Rada  
Powiatu Grodziskiego w czerwcu 

PIASTÓW
Otwarcie 2 lutego 
lodowiska w Piastowie 
budziło wątpliwości. 
Dodatnia temperatura 
stawiała pod znakiem 
zapytania jego los. 
Mimo wszystko 
obiekt funkcjonuje.

Lodowisko znajduje się na tere-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy Al. Tysiąclecia 
1. –Lodowisko funkcjonuje nor-
malnie. Tafla jest ekstra. Między 
godz. 15 a 16 wykonujemy prace 
kosmetyczne. Z kolei po godz. 
22 uzupełniamy ubytki, wpusz-
czamy około 2 cm wody i mro-
zimy – wyjaśnia Jerzy Derlatka, 
kierownik MOSiR w Piastowie.

Nie trzeba mieć ze sobą ły-
żew. Można je wypożyczyć na 
miejscu. Za godzinę i piętnaście 
minut użytkowania zapłacimy 
5 zł. Do godz. 15 dzieci i mło-
dzież mogą korzystać z lodo-
wiska za darmo.

– Lodowisko będzie czyn-
ne do 13 marca. Mamy 60 par 
zupełnie nowych łyżew, z któ-
rych można korzystać. Myślimy 
również o postawieniu lodowi-
ska na stałe, jednak to melo-
dia przyszłości i decyzja w tej 
sprawie należy do burmistrza  
– mówi Derlatka.  (JM)

Lodowisko 
otwarte
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MILANÓWEK
Na niedawnej sesji Rady Miasta 
Milanówka podjęto uchwałę 
podwyższającą miesięczne wyna-
grodzenie burmistrza o ponad 
2,5 tys. zł brutto. Po wygranych 
wyborach Wiesława Kwiatkowska 
obniżyła sobie pensję. Teraz jej za-
robki skorygowano, więc uchwała 

nr 9/III/14 z 2014 r. w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia burmistrza 
miasta Milanówka straciła moc. 
Zgodnie z nową uchwałą podjętą 
28 stycznia na sesji rady miasta, 
miesięczne wynagrodzenie szefo-
wej milanowskiego magistratu wy-
nosi 11 340 zł brutto. W składowe 

Wyższe wynagrodzenie 
dla burmistrza miasta

kwoty wliczają się: wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości 6 tys. zł 
brutto, dodatek funkcyjny 2,1 tys. 
zł brutto oraz dodatek specjalny 
wynoszący 40 proc. łącznej kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego wynoszący 
ponad 3,2 tys. zł brutto. (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Nie tylko samorządy 
przygotowują plany 
inwestycyjne na cały 
rok. Także Pruszkowska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa szykuje 
się do remontów 
i modernizacji. 
Wiemy, jakie zadania 
będą realizować 
administracje 
poszczególnych osiedli. 

W zasobach Prusz-
kowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej 

znajduje się blisko 12 tys. lo-
kali, w których mieszka ok. 22 
tys. osób. Kłopot w tym, że bu-
dynki należące do spółdzielni 
mają swoje lata. Władze PSM 
starają się więc regularnie mo-
dernizować bloki znajdujące się 

PSM szykuje się do remontów budynków
Sprawdziliśmy, jakie prace modernizacyjne zostaną wykonane na pruszkowskich osiedlach

Osiedle Staszica cz. B
i Osiedle Prusa
W części B Osiedla Staszica i na 
Osiedla Prusa administracja sku-
pi się raczej na drobniejszych pra-
cach remontowych. 

W kilku lokalach w domach 
przy Dobrej 2, 6 i 18, Faraona 7, 
Powstańców 17, Wokulskiego 4 

czy Wróblewskiego 10 remont 
przejdą balkony. W niektórych 
budynkach wykonane zostaną 
prace konserwacyjno-remonto-
we wind, a na remonty klatek mo-
gą liczyć mieszkańcy bloków Przy 
Księżycu 7 i Katarzynki 8. 

Z nieco większymi „utrudnie-
niami” będą musieli zmagać się 

lokatorzy domów przy Katarzyn-
ki 7 i 8, Zasławskiej 5, Faraona 5 
czy wspomnianego bloku przy Po-
wstańców 17. W tych budynkach 
remontom poddane zostaną wej-
ścia do klatek schodowych. Nowe 
oblicze zyskają natomiast bloki 
przy Wojska Polskiego 38. Do-
brej 14 (kontynuacja) oraz Wo-
kulskiego 10 – przewidziano tu 
naprawę tynku. 

Osiedle Parkowe 
Na tym osiedlu nowy wygląd zy-
skają budynki przy Zgody 3, Ko-
pernika 6, Ewy 16 oraz Ceglanej 12. 

Remonty klatek wejściowych 
zaplanowano natomiast przy Ar-
mii Krajowej 45, Kopernika 10 
i 17, Lipowej 5 oraz Ceglanej 14. 
Na osiedlu wyremontowane zo-
staną chodniki i parkingi. Gdzie? 
Przy Srebrnej 7 i 9, Ceramicznej 
6, Ewy 7, Bristol 3 oraz Andrze-
ja 28. Nowe pergole śmietni-
kowe pojawią się przy ulicach 
Księcia Józefa 1 oraz Andrzeja 
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przewidziano przy Lipowej 5 i 6 
oraz Kopernika 13 i 17. 

Osiedle Śródmieście
Najmniejszą ilość remontów za-
planowano na Osiedlu Śródmie-
ście. Tu naprawę elewacji przejdą 
tylko dwa bloki: przy Kubusia Pu-
chatka 9 oraz Trąbalskiego 5. 

Na terenie osiedla w tym ro-
ku zaplanowano głównie drob-
niejsze prace. Na nowe drzwi do 
klatek schodowych mogą liczyć 
mieszkańcy budynków przy Nie-
podległości 14 i Wojska Polskie-
go 31, remont balkonów zostanie 
przeprowadzony w domu przy 
Niepodległości 9, roboty sani-
tarne będą wykonane w blokach 
przy Wojska Polskiego 25 oraz 
Chopina 74/78. Nowa pergo-
la śmietnikowa pojawi się nato-
miast przy Wojska Polskiego 32. 
W niektórych budynkach zosta-
ną wykonane remont dachu czy 
malowanie klatki schodowej. 

na czterech dużych osiedlach. 
Sprawdziliśmy jakie prace zo-
staną w tym roku wykonane.

Osiedle Staszica cz. A.
Najdłuższą listę prac przygoto-
wano dla części A Osiedla Sta-
szica. Nowe elewacje (w całości 
lub na części budynku) będą wy-
konane w budynkach przy Jasnej 
1, Działkowej 4 oraz Wojska Pol-
skiego 52. Remont ganków wej-
ściowych wraz z wymianą drzwi 
zaplanowano w domach przy Dę-
bowej 4 i Powstańców 103. 

W 16 budynkach na terenie 
osiedla zostaną wyremontowa-
ne balkony, głównie w domach 
przy Helenowskiej (nr 8, 9, 18) 
oraz Wojska Polskiego (nr 52, 
56, 60, 62, 64 i 72). W większości 
prace mają dotyczyć poszczegól-
nych lokali lub klatek, a nie całych 
budynków. Na osiedlu wymie-
niane będą ciepłomierze i wodo-
mierze. W kilku miejscach zos-
taną wyremontowane chodniki.

 Domy na Osiedlu Prusa

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

K oncerty odbyły się 
w ramach cyklu  pt. 
„Spotkania z muzy-

ką (i nie tylko…)”, w którym 
gośćmi w ubiegłym roku byli 
m.in. Piotr Machalica z zespo-
łem oraz Michał Bajor. Za-
interesowanie mieszkańców 
występami znanych i lubia-
nych artystów jest tak duże, 
że wejściówki rozchodzą się 
w mgnieniu oka, a sala jest za-
wsze wypełniona po brzegi. 

 Krzysztof Daukszewicz - fe-
lietonista, satyryk, poeta, kom-
pozytor, gitarzysta i piosenkarz 
– jednym słowem człowiek or-
kiestra. Swoje początki dzia-
łalności estradowej rozpoczął 
w 1976 roku gdy współtworzył 
kabaret Gwuść. Współpraco-
wał między innymi z Janu-
szem Gajosem w kabarecie 
„Hotel Nitz”, czy kabaretem 
Pod Egidą. Jest realizatorem 
autorskich recitali i progra-
mów telewizyjnych takich jak: 
„Na tronie”, „U pana Krzysia” 
i „Rozmowy ze zgryzem”.  

Dla każdego coś miłego – tak w skrócie można podsumować ostanie dwa koncerty, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Mi-
chałowice, w sali multimedialnej urzędu gminy. 24 stycznia swój program zaprezentował znakomity satyryk Krzysztof Dauksze-
wicz, zaś 2 lutego odbył się  niezwykły, pełen radości i pogody ducha koncert kolęd i pastorałek pt. „Gwiazdo świeć, kolędo leć” 
w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Zbigniewa Wodeckiego oraz Włodzimierza Korcza.

Satyryk w zaledwie kilka 
minut rozbawił publiczność 
swoimi żartami. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć anegdot 
zwanych menelikami, czyli za-
bawnych historyjek o żulach, 
napotykanych w różnych czę-
ściach Polski. Pośród nich 
znalazły się także opowieści 
z Wrocławia – zarówno te prze-
żyte przez samego Daukszewi-
cza, jak i podsunięte przez jego 
serdecznego kolegę, prof. Ja-
na Miodka. Publiczność wy-
słuchała również popisowego 
monologu satyryka, czyli listu 
do pana Hrabiego, w którym 
udając podstarzałego szlach-
cica, opisywał, jak mu się żyje 
w dzisiejszej Polsce. Recital za-
kończyła bardzo liryczna i sen-
tymentalna ballada „Jeszcze 
jedna noc, jeszcze jeden dzień”.

Koncert kolęd „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć” to projekt 
muzyczny, który ma już ponad 
dwudziestoletnią tradycję. Nie-
zmiennie od samego początku 
za akompaniament, a także 

aranżację muzyczną utworów 
odpowiedzialny jest Włodzi-
mierz Korcz. W początkowej 
wersji projekt był programem 
telewizyjnym, w którym kolędy 
śpiewali Alicja Majewska, Łucja 
Prus i Jerzy Połomski. W kolej-
nej odsłonie z Alicją Majewską 

Koncerty w sali multimedialnej urzędu

śpiewała Halina Frąckowiak 
i Andrzej Zaucha. Od 1990 r. 
artyści koncertują w całej Pol-
sce i na świecie. Po latach kon-
certowania do grupy w miejsce 
Andrzeja Zauchy do składu 
doszedł Zbigniew Wodecki, 
a w miejsce Haliny Frąckowiak 

Olga Bończyk. Koncert kolęd, 
który odbył się w Regułach, ar-
tyści rozpoczęli od tytułowej 
pastorałki "Gwiazdo świeć, ko-
lędo leć", czym bardzo szybko 
zyskali sobie sympatię zgroma-
dzonej publiczności. W pew-
nym momencie koncert stał się 

spotkaniem interaktywnym, 
do którego mieszkańców za-
prosił Włodzimierz Korcz. 
Zaproponował publiczności 
wspólne zaśpiewanie kolę-
dy Przybieżeli do Betlejem, 
w formie kanonu tzn. na trzy 
głosy, które wypadło oczywi-
ście rewelacyjnie i przyniosło 
wszystkim wiele radości. Były 
emocje, wiele wzruszeń i znane 
niemal wszystkim polskie ko-
lędy, takie jak: Lulajże Jezuniu, 
Oj maluśki, maluśki oraz prze-
piękne i liryczne pastorałki do 
tekstów wybitnych polskich au-
torów m.in. E. Brylla, W. Mły-
narskiego, M. Czapińskiej, ks. 
Twardowskiego.

Obydwa spotkania pu-
bliczność przyjęła z zachwy-
tem i nagrodziła wykonawców 
brawami na stojąco, natomiast 
wójt gminy, Krzysztof Grab-
ka wraz z przewodniczącą 
rady gminy, Elżbietą Biczyk 
osobiście, wręczając kwia-
ty, podziękowali artystom za 
wspaniałe występy.

Sprawdziliśmy, jakie prace modernizacyjne zostaną wykonane na pruszkowskich osiedlach
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Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

Samochód w stawie
BRWINÓW
Policjanci 30 stycznia 
odkryli porzucone
auto. Pojazd był 
zatopiony w stawie. 

– W sobotę na stawach przy Bi-
skupicach (powiat pruszkowski) 
znaleziono samochód do po-
łowy zatopiony, ze zwłokami 
w środku. Wiecie coś więcej? 
– z takim pytaniem zwrócił się 
do nas Gerard za pośrednictwem 
skrzynki na portalu Facebook.

Postanowiliśmy sprawdzić in-
formację czytelnika. – Sprawą zaj-
muje się Komenda Stołeczna 
Policji. Znalezisko prawdopodob-
nie ma związek z wysadzeniem 
bankomatu (czytaj o tym wyżej – 
przyp. red.) w Parzniewie – usły-
szeliśmy od asp. Karoliny Kańki, 
rzecznika prasowego Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zwróciliśmy się więc do 
funkcjonariuszy z Komendy 
Stołecznej Policji z prośbą 
o więcej szczegółów w tej spra-
wie. – Uprzejmie informuję, że 
otrzymaliśmy informację o po-
rzuconym samochodzie. W po-
jeździe nie ujawniono zwłok. 
Pojazd ten został zabezpieczo-
ny przez policjantów. Z uwagi 
na dobro prowadzonego po-
stępowania są to wszystkie 
informacje, które możemy 
na chwilę obecną przekazać 
– przeczytaliśmy w odpowiedzi 
jaką nadesłała nam podinsp. 
Magdalena Bieniak z sekcji 
prasowej KSP.

Czy znaleziony samochód 
jest kradziony i czy sprawa jest 
związana z wysadzeniem ban-
komatu? Na te pytania nie uzy-
skaliśmy na razie odpowiedzi. 
Do tematu więc wrócimy.  (AS)
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MILANÓWEK
Kolejarze powoli 
przygotowują się 
do modernizacji linii 
podmiejskiej 447. 
Wraz z nimi do 
przedsięwzięć muszą 
przygotować się 
lokalne samorządy, 
m.in. Milanówek, który 
na swoje barki wziął 
przebudowę zejścia 
do tunelu od strony 
ul. Warszawskiej.

M ilanówek kilka lat temu 
podpisał z kolejarza-
mi porozumienie do-

tyczące przebudowy tamtejszego 
budynku dworcowego oraz frag-
mentu przejścia podziemnego, 
a konkretnie schodów od strony 
ul Warszawskiej. Miasto-ogród 
wykonało projekt budowlany, 
ale okazało się, że konieczne 
jest wprowadzenie poprawek. 
W ostatnim czasie milanowska 
rada zatwierdziła przesunięcie 
pieniędzy w budżecie właśnie 
na ten cel. 

O co chodzi? PKP Polskie Li-
nie Kolejowe przygotowują się 
do rozpoczęcia modernizacji li-
nii podmiejskiej 447 Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiec-
ki. W ramach prac kolejarze bę-
dą remontować m.in. tunel pod 
torami w Milanówku. Przeprawa, 

Zejście do tunelu czeka zmiana
Za remont odpowiadać będą nie kolejarze, a władze Milanówka

która łączy dwie części miasta mu-
si zostać powiększona, a ściślej po-
głębiona. – Wymagana wysokość 
przejścia podziemnego w dzisiej-
szych przepisach to około 2,5 m, 
a nasz tunel ma 2,05. Kolejarze 
muszą pogłębić tunel, żeby nadzór 
budowlany odebrał im tę inwesty-
cję – mówiła Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka, 
podczas styczniowego posiedze-
nia Komisji Budżetu i Praworząd-
ności. Przebudowa przejścia to nie 

odpowiadać będą nie kolejarze, 
a... władze Milanówka. Choć 
schody tak jak dworzec leżą na te-
renie PKP. – Pod koniec grudnia 
pojawili się u mnie przedstawi-
ciele PKP PLK, którzy prowadzą 
ten projekt, pytając mnie czy oni 
mają za mnie wybudować dwo-
rzec, czy ja go sobie sama wybu-
duję. Troszkę się zdziwiłam, bo 
nic nie wiedziałam na ten temat, 
ale faktycznie projekt budowla-
ny w mieście jest przygotowany – 
tłumaczyła na komisji burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska. 

Obecnie projekt przebudowy 
wejścia zakłada zwężenie scho-
dów z blisko 4 metrów do zaledwie 
1,9 m. Wiązałoby się to z likwi-
dacją prowadnic umożliwiają-
cych sprowadzanie rowerów. Co 

znalazłoby się na pozostałych 2,1 
m? Wspomniany podnośnik dla 
niepełnosprawnych. Burmistrz 
Kwiatkowska nie chce zgodzić się 
na takie rozwiązanie. – Jeśli pań-
stwo nie wyrażą zgody, to ja nie 
podpiszę porozumienia, ale wte-
dy PKP będzie musiało ratować 
sobie inwestycję i takie schody na 
1,9 m nam zbuduje. Albo zjemy tę 
żabę i pozostawimy schody w na-
turalnej szerokości i zatrudnimy 
projektanta, żeby nam zmienił ten 
projekt tak, żeby gdzie indziej było-
by wyniesienie dla niepełnospraw-
nych – mówiła. 

Nowa dokumentacja projekto-
wa ma być gotowa do 2017 roku. 
Wtedy najprawdopodobniej ru-
szą prace związane z przebudo-
wą tunelu w Milanówku. 
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koniec. Oprócz tego PKP PLK mu-
szą przebudować peron wraz ze 
schodami i podnośnikiem oraz 
zmodernizować wyjście na ulicę 
Krakowską (tu również ma się zna-
leźć podnośnik dla osób z proble-
mami ruchowymi).

A co z wyjściem w kierunku 
ulicy Warszawskiej? O to rozcho-
dzi się cała sprawa. Za remont 
zejścia wraz z budową platformy 

Obecnie projekt 
przebudowy 
wejścia zakłada 
zwężenie 
schodów z blisko 
4 metrów do 
zaledwie 1,9 m

Za remont odpowiadać będą nie kolejarze, a władze Milanówka

Rozmowy trwają, trasa bez zmian

RASZYN
Trasa linii autobusowej 
L23 nie zmieniła się 
z początkiem lutego, 
choć takie były plany. 
Jednak gmina Raszyn 
nie porzuca pomysłu. 
Urzędnicy pracują nad 
najlepszym rozwiązaniem.

O sprawie zmiany linii L23 mówi 
się od pewnego czasu. Pasażerowie, 
którzy chcą dostać się z Raszyna 
do Pruszkowa narzekają, że trasa 
autobusu przez Falenty i Laszcz-
ki znacznie wydłuża czas podróży.

Najkorzystniejszym rozwiąza-
niem byłby powrót do pierwotnej 
trasy, czyli Pruszków-Raszyn bez 
przejazdu przez Janki, Laszczki 
oraz Falenty. Nad takim rozwią-
zaniem pracuje gmina Raszyn. 
Początkowo mówiło się, że trasa 

L23 zmieni się wraz z nowym ro-
kiem, następnie termin przesu-
nięto na luty. Pasażerowie jednak 
muszą poczekać. – Trwają rozmo-
wy radnych. Trudno mówić, kiedy 
nastąpi zmiana trasy L23 – twier-
dzi Monika Marszałek z Urzędu
 Gminy w Raszynie.

Poszkodowani nie będą miesz-
kańcy Laszczek i Falent. Zmiana 
trasy L23 wiąże się z uruchomie-
niem linii wewnętrznej. – Cho-
dzi o zapewnienie transportu do 
Al. Krakowskiej. W ten sposób 
mieszkańcy Falent i Laszczek bę-
dą mogli łatwiej dostać się do War-
szawy czy Pruszkowa. Od decyzji 
radnych i zabezpieczenia środków 
zależy, czy linia wewnętrzna bę-
dzie darmowa. Z kolei w przypad-
ku L23 rozważane jest zwiększenie 
ilości kursów w godzinach szczytu 
– mówi Monika Marszałek.  (JM)

Dotacja na rzecz zwierząt
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt 
otrzymało dotację. 
Na co pójdą 
przyznane środki?

Stowarzyszenie powołano 
w 2013 roku. Nie mogłoby od-
powiednio funkcjonować bez po-
mocy ze strony miasta. Z nowym 
rokiem prezydent Pruszkowa 
przyznał stowarzyszeniu dotację 
w wysokości niemal 160 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczo-
ne m.in. na zakup karmy i le-
czenie bezdomnych zwierząt 
czasowo przebywających na 
terenie PSnRZ, zabiegi kastra-
cji, sterylizacji czy czipowanie 
zwierząt bezpańskich, kampa-
nie edukacyjne oraz koszty wy-
nagrodzeń pracowników.

Pruszkowskie stowarzysze-
nie przy okazji otrzymania do-
tacji podsumowało miniony 
rok. – Pragniemy podziękować 
wszystkim ludziom dobrej wo-
li, którzy pomagali nam w każ-
dy możliwy sposób: odwiedzali 
pieski w Punkcie Adopcyjnym, 
przynosili dary dla psów i kotów, 

udostępniali zaginione zwierza-
ki, pomagali regulować rachunki 
w lecznicach. Dzięki Wam w 2015 
roku trafiło do nas 159 psów, 
z czego 91 powróciło do swoich 
właścicieli. Nowe domy znalazło 
70 psów oraz 59 kotów. Dodatko-
wo, dzięki Waszym zgłoszeniom, 
zostało wysterylizowanych i wy-
kastrowanych około 150 kotów 
wolno bytujących – czytamy na 
stronie internetowej PSnRZ.

Na pozostałe działania zwią-
zane ze zwierzętami bezdom-
nymi, czyli zapewnienie im 
miejsca w schroniskach, opie-
ki weterynaryjnej, a także po-
żywienia kotom wolnożyjącym 
miasto zamierza przeznaczyć 
210 tys. zł.  (SD)

Wysadzili bankomat
PARZNIEW
29 stycznia przed 
północą mieszkańcy 
Parzniewa usłyszeli huk. 
Nieznani dotąd sprawcy 
wysadzili w powietrze 
bankomat przy centrum 
handlowym Atut. 

– W Parzniewie przy ul. Solidar-
ności 1 miał miejsce głośny wy-
buch. Złodzieje chcieli dostać się 
do bankomatu, który został kom-
pletnie zniszczony – napisał do 
nas czytelnik.

Co na to policja? – Plomby 
nie zostały uszkodzone, więc 
na 99 proc. nic nie zginęło. Jed-
nak jest to jeszcze niepotwier-
dzona informacja. Wszystko co 
zostało z urządzenia miało zo-
stać przetransportowane do sor-
towni gdzie sprawdzi to fi rma, 
która nadzoruje bankomat – in-
formował na bieżąco st. asp. Ro-
bert Opas z Komendy Stołecznej 

Policji. – Jeżeli chodzi o samo 
uszkodzenie urządzenia to tu-
taj straty są znaczne. Czynności 
są prowadzone przez nas w dal-
szym ciągu – dodawał.  (SD)
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PRUSZKÓW
Stopy to oparcie całego organizmu. 
Dzięki nim możemy chodzić, bie-
gać, stać. Nawet najmniejsze niepra-
widłowości w funkcjonowaniu stóp 
mogą odbić się nie tylko na naszej 
postawie, ale i innych częściach or-
ganizmu. Od 27 stycznia do końca lu-
tego w Specjalistycznym Centrum 

Rehabilitacji Vita będzie można bez-
płatnie przebadać swoje stopy. Bada-
nie będzie wykonane na platformie 
podobaroskopowej, która w precyzyj-
ny sposób zobrazuje obciążenie stóp 
w trakcie stania oraz chodu. Infor-
macje te pozwolą na zdiagnozowa-
nie ewentualnych nieprawidłowości. 

Okazja bezpłatnego
przebadania swoich stóp 

To nie koniec. Oprócz badania bę-
dzie można skorzystać z bezpłatne-
go masażu stóp. Badania będą się 
odbywać w środy w godz. 16- 20, po 
wcześniejszym telefonicznym umó-
wieniu. Specjalistyczne Centrum 
Rehabilitacji Vita, ul. Przeskok 3 
lok. 20, Pruszków, tel. 601 616 185. (AS) 
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PODKOWA LEŚNA
1 lutego przy ul. Parkowej w Podko-
wie Leśnej doszło do pożaru. – Ze 
zgłoszenia wynikało, że pali się po-
mieszczenie w piwnicy budynku 
wielorodzinnego. Gdy dotarliśmy 
na miejsce 16 osób narodowo-
ści ukraińskiej opuściło już budy-
nek. W środku pozostała 20-letnia 

kobieta, która nie była w stanie sa-
modzielnie opuścić pokoju. Mia-
ła objawy zatrucia tlenkiem węgla. 
Udzieliliśmy jej przedmedycznej 
pomocy – powiedział bryg. Krzysz-
tof Tryniszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzisku 

Pożar w budynku 
przy ulicy Parkowej

Mazowieckim. 20-latka nie zgodzi-
ła się, aby wezwane pogotowie ra-
tunkowe przewiozło ją do szpitala. 
– Akcję gaśniczą przeprowadziliśmy 
bardzo szybko. Straty nie były duże. 
Mieszkańcy wrócili do swoich lokali. 
Przypuszczamy, że pożar wywołało 
zwarcie instalacji elektrycznej. (AS)

Piątek, 5 Lutego 2016

MITYNGI – PRUSZKÓW
Pod Bocianem – sobota 16.00 
ul. Kraszewskiego 18 (socjus)

 Sami swoi – niedziela 11.00 
ul. Kaszewskiego 18 (socjus)

Wolność – środa 19.30 
ul. Kraszewskiego 23 (dom parafialny)

Dziesiątka – wtorek 18.00 
ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 

Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu

Dziesiątka – czwartek 18.00 
ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 

Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu

 

MASZ PROBLEM Z PICIEM? AA MOŻE CI POMÓC

Venus  
– grupa kobieca.

Piątek 17.00  
Kraszewskiego 18  

(socjus)

Pierwszy piątek 
miesiąca

Tylko dla kobiet

Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
w budżecie na rok 2016 
przewidziała ciekawe 
inwestycje. Jedną z nich 
jest budowa zaplecza 
sportowego w Granicy 
przy ul. Rekreacyjnej. 
Powstaną tam 
m.in. boisko z trybunami 
i korty tenisowe.

W ładze gminy Micha-
łowice oprócz inwe-
stycji drogowych, 

kanalizacyjnych czy oświato-
wych postanowiły zadbać rów-
nież o przedsięwzięcia, które 
pozwolą stworzyć miejsca do 
wypoczynku i aktywnego spę-
dzania czasu. Na terenie gminy 
od kilku lat działają otwarte stre-
fy rekreacji: w Michałowicach, 
osiedlu Komorów, Regułach i so-
łectwie Komorów. W tym roku 
pojawi się kolejna, tym razem bę-
dzie to strefa sportowa. 

Cały teren o powierzchni 
ponad 10 ha podzielony na kil-
ka działek znajduje się w rę-
kach Wspólnoty Gruntowej wsi 
Granica. Chodzi o boisko i du-
ży niezagospodarowany dziś 
obszar za nim. Wspólnota pod 
koniec ubiegłego roku darowała 
gminie jedną z działek, na któ-
rej dziś znajduje się boisko. Akt 
notarialny podpisano 16 grud-
nia 2015 r. Dzięki temu gmina 
może zagospodarować teren 
przy ul. Rekreacyjnej na nowo. 
Przygotowania do inwestycji są 
na ostatniej prostej. – Projekt 
strefy  sportowej powinien być 
gotowy w kwietniu. Przetarg na 
wykonawcę chcemy ogłosić jak 
najszybciej – mówi nam Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Micha-
łowice. – Kiedy ruszą prace? 
Wszystko zależy od tego kiedy 
uzyskamy wszystkie wymagane 

Boisko z trybunami i korty
Przy ul. Rekreacyjnej w Granicy powstanie teren sportowy

pozwolenia. Kolejne etapy inwe-
stycji wymagają wprowadzenia 
drobnych korekt w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego. Dziś trudno jest po-
dać wiążące terminy, ponieważ 
na pewne sprawy nie mamy 
wpływu – dodaje. 

tów tenisowych. Chcielibyśmy, 
żeby korty były kryte – zazna-
cza Grabka. 

W tegorocznym budżecie na re-
alizację tej inwestycji gmina ma za-
rezerwowany 1 mln zł, natomiast 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na to zadanie zapisano 2,5 
mln zł. Koszty mogą się jednak 
zmienić. – Zadanie będzie eta-
powane. Trudno co do złotówki 
wyliczyć, ile nas to będzie koszto-
wać. Liczymy, że uda się uzyskać 
na to przedsięwzięcie dofi nanso-
wanie zewnętrzne – mówi wójt. 

Pozostaje zatem pytanie co 
z pozostałym terenem znajdują-
cym się w rękach wspólnoty grun-
towej. Okazuje się, że w tej sprawie 
są już praktyczne rozwiązania. 
– Zgodnie z zawartym porozumie-
niem działki te będą użytkowane 
przez gminę. Będziemy zobowią-
zani do utrzymania ich właściwe-
go stanu poprzez m.in. uprzątanie 
całości czy dbanie o nasadze-
nia. W niedalekiej przyszłości 
(okresie 2-3 lat) na największej 
z działek powstaną alejki i ścież-
ki, zadbamy o małą architektu-
rę, a także siłownie zewnętrzne. 
A wszystko to jest możliwe dzię-
ki otwartej i konstruktywnej 
współpracy ze wspólnotą grun-
tową, Zarządem Osiedla Gra-
nica oraz radnymi z tego terenu 
– dodaje Krzysztof Grabka. 

Co konkretnie ma się znaleźć 
na terenie przy ul. Rekreacyjnej? 
Stare boisko zastąpi nowy obiekt 
sportowy. – Początkowo chcieli-
śmy, by ten teren stał się również 
miejscem spotkań i festynów. 
Ale chyba zrezygnujemy z tej 
wizji. Chcemy, by boisko zostało 
pokryte sztuczną nawierzchnią, 
a tę w trakcie zabaw łatwo znisz-
czyć. Jednak z pewnością wy-
gospodarujemy także teren pod 
tego rodzaju wydarzenia – pod-
kreśla wójt gminy. – Oprócz bo-
iska planujemy budowę trybun, 
zaplecza, niewielkiego parkin-
gu dla użytkowników oraz kor-

Prace na terenie 
sportowym przy 
ul. Rekreacyjnej 
w Granicy mają 
ruszyć w tym roku
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MILANÓWEK
Dąb szypułkowy 
u zbiegu ulic Piasta 
i Kościuszki 
w Milanówku będzie 
nosił imię Feliks. Jest 
to forma upamiętnienia
Feliksa Dzierżanowskiego. 

Dzierżanowski był miesz-
kańcem Milanówka w latach 
1923-1975. Założył Polską Ka-
pelę Ludową, która regularnie 
występowała w Polskim Ra-
diu. Jego dziełem jest również 
Prywatna Szkoła Muzyczna 
w Milanówku. Z działalności 
artystycznej Feliks Dzierża-
nowski nie zrezygnował pod-
czas hitlerowskiej okupacji. 
Prowadził wtedy amator-
ską orkiestrę fabryczną przy 
Stacji Jedwabniczej w Mila-
nówku. Jego dom był otwarty 
i służył jako miejsce spotkań 
i szkoleń podziemnych orga-
nizacji. Dzierżanowski został 
odznaczony m.in. Orderem 
Odrodzenia Polski.

W Milanówku pamięć po 
wybitnym twórcy trwa. Felik-
sowi Dzierżanowskiemu po-
święcony był 2015 rok. Nato-
miast podczas niedawnej 
sesji rada miasta podjęła uch-
wałę o nadaniu imienia „Feliks” 
jednemu z drzew. 

„Aby pamięć po wybitnym 
mieszkańcu naszego miasta nie 
zatarła się i aby pozostał trwały 
ślad po obchodach roku Feliksa 
Dzierżanowskiego proponuje 
się, aby jeden z pomników przy-
rody –milanowski dąb znaj-
dujący się u zbiegu ulic Piasta 
i Kościuszki nazwać imieniem 
Feliksa Dzierżanowskiego. Ta-
ka forma upamiętnienia wy-
bitnego twórcy i założyciela 
Polskiej Kapeli Ludowej wpi-
sze się na trwałe w krajobraz 
miasta stanowiąc ważny walor 
historyczno-edukacyjny Mila-
nówka” – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały.  (JM)

Dąb zyskał
imię Feliks 

Plac zabaw dla... dorosłych
REGION
Zjeżdżalnie, huśtawki, 
a może nawet 
piaskownica – to 
wszystko latem ma 
być dostępne na placu 
zabaw dla... dorosłych 
w stołecznym Ursusie.

– Pomysł na budowę placu zabaw 
dla dorosłych pojawił się w ra-
mach budżetu partycypacyjne-
go. W jego ostatniej edycji zyskał 
aprobatę mieszkańców i został 
wybrany do realizacji. Plac będzie 
położony przy ul. Rakuszanki – 
mówi Agnieszka Wall, rzecznik 
prasowy dzielnicy Ursus.

Dziś nie wiadomo jeszcze, ja-
kie elementy pojawią się na pla-
nowanym placu zabaw. W grę 
wchodzą dwie opcje. Pierwsza to 
skorzystanie z dostępnych na ryn-
ku urządzeń zabawowych (oczy-
wiście dostosowanych do potrzeb 
dorosłych), które posiadają od-
powiednie atesty. Druga opcja 
zakłada stworzenie „zabawek” 
według indywidualnego projektu. 
Tu jednak wymagane jest prze-
prowadzenie procedury certy-
fi kacji po zakończeniu budowy. 

– Szczegóły dotyczące wyboru 
urządzeń zostaną doprecyzowa-
ne na etapie tworzenia dokumen-
tacji projektowej, we współpracy 
z wnioskodawczynią. Wizualiza-
cji projektu można spodziewać 
się pod koniec maja 2016 ro-
ku. Przewidywany termin roz-
poczęcia inwestycji to przełom 
czerwca i lipca bieżącego roku. 
Szacowany koszt przedsięwzięcia 
to 218 tys. zł – zaznacza Wall. 

WOLNA POWIERZCHNIA  
BIUROWA  

w PRUSZKOWIE
Na terenie Centrum Logistycznego Mexem  

w Pruszkowie dysponujemy dla nowych  
klientów modułową powierzchnią biurową  

o powierzchni do ok. 1250m2.

Powierzchnia doskonale nadaje się do aranżacji biur 
według indywidualnych potrzeb najemców.

Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) zjazdu 
z autostrady A2, w nowoczesnym kompleksie 

magazynowo-biurowym w pobliżu Urzędu Celnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt;  
tel. 22 7381200,  kom. 607402532

OGŁOSZeNIe

– Budowa placu zabaw dla 
dorosłych to kolejna ciekawa 
inicjatywa mieszkańców Ursu-
sa. Tym razem powstanie wy-
jątkowe miejsce do spędzania 
wolnego czasu dla młodzieży 
i dorosłych. Budowę planuje-
my na czerwiec, tak, aby oddać 
plac do dyspozycji mieszkańców 
na sezon letni 2016 r. – mówi 
nam Urszula Kierzkowska, bur-
mistrz Ursusa.  (AS)

Budowa placu 
jest planowana 
na czerwiec

Przy ul. Rekreacyjnej w Granicy powstanie teren sportowy

 W miejscu starego boiska powstanie nowe
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GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku Mazowieckim pijany 
mężczyzna wpadł pod pociąg War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Stra-
cił nogę. Wiadomość o zdarzeniu 
otrzymaliśmy 31 stycznia od czy-
telnika Marcina. – Blisko przystan-
ku Grodzisk Maz. Piaskowa WKD 
mężczyzna wpadł pod kolejkę. 

Trwa akcja ratunkowa – napisał 
na kontakt@wpr24.pl. – Z usta-
leń policjantów, którzy pojechali na 
miejsce wynika, że kolejka najecha-
ła na leżącego na torach nietrzeź-
wego mężczyznę. Maszynista go 
zauważył i zaczął hamować. Nieste-
ty nie udało się zatrzymać kolejki 

Nietrzeźwy mężczyzna wpadł
pod kolejkę WKD, stracił nogę

– wyjaśniał w dniu wypadku 
asp. Sławomir Janowiec z Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. – Poszkodowany 
został wyciągnięty spod pociągu 
i natychmiast przetransportowa-
ny do szpitala. W wyniku wypadku 
stracił nogę – dodał. (SD)

Piątek, 5 Lutego 2016

Roboty wykończeniowe 
w budynkach przy Studziennej
PRUSZKÓW
Nowoczesne budynki 
socjalne przy ulicy 
Studziennej są już 
prawie gotowe. 
Niebawem rozpocznie 
się ich zasiedlanie. 
To pierwszy etap
zmian, jakie zajdą 
na tej ulicy.

Na jednej z działek przy ul. Stu-
dziennej w pruszkowskiej dziel-
nicy Bąki dobiega końca budowa 
dwóch budynków wielorodzin-
nych. Mają po trzy kondygnacje 
i dwie klatki schodowe. W każ-
dej z klatek znajduje się sześć 
mieszkań, w tym jedno przysto-
sowane dla osób niepełnospraw-
nych. Lokale nie są jednak zbyt 
duże, głównie jedno lub dwu-
pokojowe. Na jakim konkret-
nie etapie są prace? – Trwają 
roboty wykończeniowe. Za-
siedlanie budynków chcieliby-
śmy rozpocząć w maju – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Kto trafi  do nowych domów 
przy ulicy Studziennej? Lokum 
znajdą tam m.in. mieszkańcy 
budynków przy... Studziennej. 

Chodzi o lokatorów trzech do-
mów z numerami 8, 10 i 12. Są 
one przewidziane do rozbiórki. 
Nie oznacza to jednak, że wszy-
scy zostaną przekwaterowani do 
lokali w nowych blokach. Wła-
dze miasta proponują też miesz-
kania w innych lokalizacjach.

Rozbiórka starych budyn-
ków ma ruszyć jeszcze w tym 
roku. Bez tego Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska” nie będzie mogło 
rozpocząć kolejnej inwestycji. 
W miejscu starych  domów mają 
zostać wybudowane nowe blo-
ki. Chodzi o pięć trzykondygna-
cyjnych budynków. W każdym 
ma się znaleźć po 21 mieszkań. 
Projekt ma być gotowy pod ko-
niec I kwartału bieżącego roku. 

– Budowa powinna rozpocząć 
się w 2016 roku, jednak trudno 
powiedzieć kiedy dokładnie. 
Wszystko ze względu na koniecz-
ne przekwaterowanie mieszkań-
ców ze starych trzech budynków 
jednopiętrowych. Cała inwesty-
cja od chwili rozpoczęcia budo-
wy powinna zakończyć się po 
dwóch latach – twierdzi Zbi-
gniew Piotrzkowski, prezes TBS 
„Zieleń Miejska”.  (SD)

EWELINA
LATOSEK

REGION
Przetwórnia odpadów 
w Jaktorowie, sprawa linii 
400 kV, budowa gazociągu 
– to wciąż gorące 
tematy w naszym regionie. 
Protesty nie milkną.

W ielokrotnie opisywa-
liśmy planowaną bu-
dowę linii wysokiego 

napięcia, która ma powstać na 
terenie podgrodziskich miej-
scowości, podobnie jak sprawę 
gazociągu Rembelszczyzna-
-Mory-Wola Karczewska ma-
jącego przebiegać przez powiat 
pruszkowski. Obie inwestycje 
spotkały się z protestami miesz-
kańców i lokalnych władz, w obu 
przypadkach sytuacja daleka 
jest od uspokojenia. W ostat-
nim czasie do kontrowersyjnych 
i niechcianych przedsięwzięć 
dołączyły plany powstania prze-
twórni odpadów w Jaktorowie, 
gdzie zarysował się bardzo 
ostry spór między mieszkań-
cami a samorządem. 

Do konfrontacji w Jaktorowie 
doszło podczas styczniowej sesji 
rady gminy. Mieszkańcy i przed-
stawiciele stowarzyszeń pojawili 
się na obradach, aby zaprotesto-
wać nie tylko przeciw budowie 
na terenie gminy linii 400 kV, 
ale też wspomnianej przetwórni 

Burza wokół inwestycji nie milknie
Dalsze protesty w sprawie gazociągu, linii 400 kV, przetwórni odpadów  

odpadów, która miałaby powstać 
przy ul. gen. Skokowskiego. 

Przynieśli ze m.in. sobą trans-
parenty „Przetwórnia odpadów 
won z Jaktorowa”, „Przestań-
cie udawać, zacznijcie działać 
przeciw 400 kV”. Wójtowi Ma-
ciejowi Śliwerskiemu zarzucają 

lokalnemu interesowi. Początko-
wo merytoryczna dyskusja zmie-
niła się w słowną przepychankę na 
linii prezydium rady-mieszkańcy, 
przerywaną na zmianę gwizdami 
i okrzykami, w pewnym momen-
cie doszło nawet do wyrywania so-
bie mikrofonu. W tej sytuacji sesję 
przed czasem zakończył prze-
wodniczący Mirosław Byczak, 
a rada nie podjęła żadnych wią-
żących ustaleń w kontrowersyj-
nych kwestiach. Nagranie z sesji 
dostępne jest na profi lu Stowa-
rzyszenia Trudności Usuwamy 
w serwisie youtube.com.

A na jakim etapie obecnie są 
przygotowania do budowy linii 
400 kV? Trwają prace nad pię-
cioma wariantami jej przebiegu, 
w tym najbardziej oprotestowa-
nego, który zapisano w planie za-
gospodarowania przestrzennego 
województwa. Pozostałe propozy-
cje to modyfi kacja wspomnianej 

trasy z uwzględnieniem odsunię-
cia od terenów mieszkalnych, tzw. 
historyczna wersja z wykorzysta-
niem linii 220 kV Kozienice-Mo-
ry-Piaseczno-Ołtarzew, przebieg 
wzdłuż autostrady A2 i drogi kra-
jowej nr 50 oraz DK 50 i istnie-
jącej linii wysokiego napięcia 
Rogowiec-Ołtarzew. 

Inwestor, czyli Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, opubliko-
wał też listę kryteriów, jakie będą 
brane pod uwagę przy podejmo-
waniu decyzji o lokalizacji. Cho-
dzi m.in. o odległość od budynków 
mieszkalnych, długość przecię-
cia parków krajobrazowych i ob-
szarów chronionych, długość linii 
i jej koszt. Kompromisu na razie 
na horyzoncie nie widać. 

Widać za to kolejną odsło-
nę sprzeciwu wobec gazociągu 
Rembelszczyzna-Mory-Wola 
Karczewska, który ma pojawić 
się w naszym regionie na terenie 
Pruszkowa, Piastowa, Nadarzy-
na, Brwinowa, Michałowic i Ra-
szyna. Proponowany przez fi rmę 
GAZ-SYSTEM przebieg inwe-
stycji został zatwierdzony przez 
marszałka województwa, jednak 
sprzeciw miast i gmin nie maleje. 
Pod koniec grudnia samorządy 
przyjęły w tej sprawie wspólne 
stanowisko. Nowy protest wy-
stosowały władze Nadarzyna 
nie zgadzając się na przepro-
wadzenie inwestycji na terenach 
przeznaczonych pod budownic-
two mieszkaniowe.  
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bierność i mijanie się z prawdą 
w przypadku obu inwestycji. Jak 
twierdzą, są one realizowane przez 
władze Jaktorowa w tajemni-
cy przed mieszkańcami i wbrew 

Do kontrowersyjnych 
przedsięwzięć 
dołączyły plany 
powstania przetwórni 
odpadów w Jaktorowie

Czy przejście zostanie oświetlone?
KANIE
Przejście dla pieszych 
w okolicach sklepu 
Biedronka w Kaniach 
jest nieoświetlone. 
Mieszkańcy liczą, 
że to się zmieni.

Droga wojewódzka numer 719 
to ważny szlak komunikacyjny, 
korzysta z niego wielu kierow-
ców. Tymczasem przejście dla 
pieszych na wysokości Biedron-
ki w Kaniach jest nieoświetlone, 
co budzi niepokój mieszkańców. 
– Miała to być „bezpieczna” 
przeprawa dla klientów skle-
pu oraz mieszkańców Kań. Pro-
blem polega jednak na tym, że 
owe przejście jest nieoświe-
tlone. W nocy przechodnie są 
niemal niewidoczni dla nad-
jeżdżających kierowców. Za-
stanawiające jest dla mnie to, 
że codziennie przechodzi tam-
tędy dużo ludzi, w szczególno-
ści dzieci ze szkoły, i zarządca 
drogi nie obawia się, że może 
stać się jakaś tragedia – napi-
sała czytelniczka Anna na kon-
takt@wpr24.pl.

Za ten szlak komunikacyj-
ny odpowiada Mazowiecki 

Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW.

Gmina Brwinów zapewnia, 
że przyjrzy się sprawie. – W na-
szych planach nie uwzględniali-
śmy tej kwestii. Przyjrzymy się 
problemowi i sprawdzimy jakie 
są możliwości zamontowania 
oświetlenia. Przede wszystkim 
fundamentalną sprawą jest okre-
ślenie, skąd można byłoby zasilić 
lampy. Z tego, co pamiętam, to 
od czasu powstania sklepu do-
szło tam do jednego zdarzenia – 
twierdzi Sławomir Walendowski, 
wiceburmistrz Brwinowa. Jed-
nocześnie wyjaśnia: – Zarząd-
ca drogi mógł wydać warunki, 
aby wykonać oświetlenie. W tej 
chwili konieczne jest wystąpie-
nie do zakładu energetycznego 
o ich uzyskanie.  (JM) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
jednak kwestią oświetlenia 
się nie zajmuje. – Sprawy tego 
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typu leżą w gestii samorzą-
dów. Do nas należy zarządza-
nie i utrzymanie dróg – mówi 

Brak oświetlenia 
przejścia dla 
pieszych na 
wysokości 
Biedronki 
w Kaniach niepokoi 
mieszkańców
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
wezmą udział 
w happeningu „One 
billion rising”.

Akcję „One billion rising ” 
zainaugurowano w 2013 
roku, kiedy to 14 lutego lu-
dzie z całego świata wykony-
wali prosty układ taneczny 
jako wyraz solidarności 
z kobietami, które doświad-
czyły przemocy. Z każdym 
rokiem ilość uczestników 
happeningu rośnie. Widać 
to po liczbie polskich miast, 
które angażują się w akcję. 
W 2013 r. było ich 30, a dwa 
lata później już 50.

Teraz do tego grona do-
łącza Grodzisk Mazowiec-
ki. Każdy może zatańczyć 
i dać wyraz solidarności ze 
skrzywdzonymi kobietami. 
Wystarczy 14 lutego przyjść 
na plac przed Szkołą Podsta-
wową nr 4 przy ul. Zielony 
Rynek i wykonać prosty 
układ taneczny. Początek 
o godz. 10.30.  (JM)

Taniec przeciw
przemocy

Tragiczny wypadek na A2
REGION
Tragiczne zderzenie 
Polskiego Busa 
i ciężarówki. Zginął 
kierowca autobusu.

Wypadek miał miejsce 3 lute-
go na autostradzie A2 pomię-
dzy węzłem Wiskitki a węzłem 
Skierniewice, na nitce w kie-
runku Poznania. W zdarzeniu 
uczestniczyło też auto osobo-
we. – Samochód ciężarowy ob-
tarł stojący na pasie awaryjnym 
samochód osobowy. Prawdo-
podobnie gwałtowanie zmie-
nił pas ruchu na lewy, a potem 

wrócił na prawy. Wtedy do-
szło do zderzenia. Autobus nie 
zdążył wyhamować i uderzył 
w ciężarówkę. Dokładny prze-
bieg zdarzenia ustalają proku-
rator i policja – mówił mł. bryg. 
Mariusz Wielgosz, rzecznik 
prasowy Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Skierniewicach.

W wyniku wypadku zginął 
kierowca autobusu. – Siedem 
osób zostało przewiezionych 
do szpitala. Jedną z nich wmu-
sieliśmy „wycinać” z pię-
tra autobusu – wyjaśniał mł. 
bryg. Wielgosz.  (JM)
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Dalsze protesty w sprawie gazociągu, linii 400 kV, przetwórni odpadów  
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie listy zgłoszonych kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie

Na podstawie § 4 ust. 12 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie podaję informację o zgłoszonych kandydatach do Rady Seniorów w Pruszkowie na kadencję 2016-2019:

BAKIERA Janina pielęgniarka, sekretarz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członek Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego
BLUS Włodzimierz technik mechanik, członek koła kombatantów w Pruszkowie, członek Stowarzyszenia Emerytów „Wspólnota”
BRYSIAK Bogdan absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, publicysta, doradca ds. rolniczych
CECHNIAK Zdzisław członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Pruszkowie
CZERWIŃSKA Barbara ukończyła studium Ekonomiki Zakładów Gastronomicznych, była kierownik kawiarni
DOBROWOLSKA Krystyna nauczyciel, ławnik Sądu Rejonowego, członek Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana
FREJLICH-DUBIELECKA Ewa technik ekonomista, członek Zarządu NSZZ „Solidarność” oddział w Pruszkowie, ławnik w sądzie pracy
FRONCZAK Andrzej inżynier budowalny i sanitarny, prowadzi własną działalność gospodarczą
GAJO Barbara wykształcenie wyższe pedagogiczne, członek Zarządu Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wolontariusz Caritas
GNIADEK Halina wykształcenie średnie, ławnik Sądu Okręgowego, wolontariusz Ośrodka Aktywizacji Seniorów „AS” 
GWARDYS Jerzy nauczyciel, Przewodniczący Powiatowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruszkowie, były ławnik sądowy
JANCZEWSKI Adam magister administracji, Wiceprezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
JASEK Elżbieta wolontariusz Ośrodka Aktywizacji Seniorów „AS”, doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu 
KONICKI Włodzimierz magister inżynier leśnictwa, konstruktor, były prezes Zarządu Spółdzielni Pracy
KRAJEWSKA Małgorzata technik ogrodnik, doświadczenie zawodowe nabyte w Przedsiębiorstwie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Maz.
KUCHARSKI Wacław inżynier elektronik, członek Zarządu Koła Emerytów, Wiceprezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego
ŁOSIEWICZ-RATYŃSKA Barbara wykształcenie średnie medyczne, doświadczenie zawodowe w służbie zdrowia
MAGDZIAK Wiesława Urszula magister ekonomii, członek rad nadzorczych spółek, doświadczenie zawodowe w Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie 
MALISZEWSKI Mieczysław Radny Miasta Pruszków, prowadzi własną działalność gospodarczą
MICHTA Sabina nauczyciel, wieloletni dyrektor przedszkola miejskiego
NOWAKOWSKI Zbigniew magister inżynier energetyki, założyciel Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „WSPÓLNOTA”
ROSIŃSKI Wojciech inżynier, przewodniczący „Solidarności” w Oddziale Służby Drogowej PKP, zarządca i administrator nieruchomości mieszkaniowych
RUSZCZAK Ewa ekonomista 
SASAL Mieczysław wykształcenie średnie, prowadzi własną działalność gospodarczą 
SŁOBODZIN Anna wykształcenie średnie ekonomiczne
SZUSTAK Przemysław technik elektronik, od 1990 roku prowadzi zakład fotograficzny
TATARSKA Grażyna bibliotekarka, instruktorka teatralna, autorka Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. „Norwida”
TYSZKOWSKA Renata magister inżynier elektronik, pracowała w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej
URBAŃSKA Małgorzata magister inżynier mechaniki precyzyjnej i poligrafii, skarbnik Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy
WDOWIAK Marianna technik chemik, doświadczenie zawodowe w zakładach przemysłowych, były ławnik Sądu Rodzinnego w Pruszkowie
WITCZAK Grzegorz nauczyciel liceum im. Tomasza Zana, były Zastępca Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania
WOJTCZUK Jerzy murarz tynkarz, dyplomowany masażysta, Wiceprezes Powiatowego Miejskiego Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
WRÓBLEWSKA-CHUDZIAK     
Bogusława Barbara inżynier elektronik o specjalności elektronika medyczna

ZAMŁYŃSKI Eugeniusz geolog, geofizyk, członek Stowarzyszenia „Rodzina Polska” i Akcji Katolickiej
ŻACZYŃSKI Krzysztof technik chemik, ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie

Prezydent Miasta Pruszkowa 
Jan Starzyński

GRODZISK MAZOWIECKI
W poniedziałek (1 lutego) w bloku 
przy ul. Grunwaldzkiej w Grodzisku 
kobieta spadła ze schodów i z cięż-
kimi obrażeniami trafi ła do szpita-
la. – Przy Grunwaldzkiej była policja 
i pogotowie. Ponoć ktoś zepchnął 
kobietę ze schodów. Jej życie jest za-
grożone – napisał czytelnik na adres 

kontakt@wpr24.pl. – Nie wiado-
mo czy kobieta spadła z półpię-
tra czy z kilku schodków. Upadając 
uderzyła głową o szafkę – powie-
dział Wojciech Diadia z Falck Me-
dycyna. – Poszkodowaną z urazem 
podstawy czaszki przetransporto-
wano do szpitala. Kobieta została 

Kobieta spadła ze schodów 
i doznała urazu podstawy czaszki 

zaintubowana jeszcze w karetce. 
Była w stanie ciężkim – dodawał. 
Podejrzenia o napad wydają się 
mało prawdopodobne. – Zdarzenie 
zakwalifi kowaliśmy jako nieszczę-
śliwy wypadek – poinformował
asp. Sławomir Janowiec z komendy 
grodziskiej policji. (AS)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI 

PRUSZKÓW
– Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 
w Pruszkowie na odcinku 
od ulicy Bohaterów 
Warszawy do ulicy 
Partyzantów rozpocznie 
się w bieżącym roku 
– takie zapewnienia 
padły w piśmie Adama 
Struzika, marszałka 
województwa, 
skierowanym do 
Krzysztofa Biskupskiego, 
przewodniczącego
rady miejskiej 
w Pruszkowie. 

R ozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 719 jest 
g o r ą c y m  t e m a t e m . 

Mieszkańcy Pruszkowa ocze-
kują, kiedy w końcu rozpoczną 
się prace związane z poszerze-
niem tzw. wąskiego gardła, 

Wezmą się za drogowe „wąskie gardło”
Marszałek województwa Adam Struzik odpowiedział na pismo, które 
skierowali do niego w grudniu pruszkowscy radni

rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 719 była przygotowywana 
w latach 2008-2015 – napisał 
Adam Struzik, marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego.

Pierwsze kroki powinny zostać 
podjęte niebawem. – W I kwar-
tale 2016 r. zostanie ogłoszony 
przetarg na roboty budowlane 
obejmujący rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 719 oraz budo-

W I kwartale 
2016 r. zostanie 
ogłoszony 
przetarg na 
roboty budowlane 
obejmujący 
rozbudowę drogi  

wę inwestycji Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w m. st. Warszawie S.A. 
– czytamy w odpowiedzi mar-
szałak Struzika.

Pruszkowscy radni zapyta-
li władze wojewódzkie o inną, 
także ważną inwestycję. Cho-
dzi o budowę „Paszkowianki” 
na odcinku od skrzyżowania 
w Kaniach do autostrady A2. 
Inwestycja ma znaczenie po-
nadlokalne. „Paszkowianka” 
ma bowiem stanowić fragment 
tzw. małej obwodnicy Warsza-
wy. Prace projektowe rozpoczę-
ły się w 2012 roku. Obecnie trwa 
oczekiwanie na wydanie decy-
zji środowiskowej. – Decyzja 
o środowiskowych uwarunko-
waniach powinna zostać wyda-
na w III kwartale 2016 r. i od 
jej treści uzależniony jest dal-
szy przebieg prac projektowych 
prowadzonych przez Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie – informuje 
marszałek województwa. 

WOLNA POWIERZCHNIA  
BIUROWA  

w PRUSZKOWIE
Na terenie Centrum Logistycznego Mexem  

w Pruszkowie dysponujemy dla nowych  
klientów modułową powierzchnią biurową  

o powierzchni do ok. 1250m2.

Powierzchnia doskonale nadaje się do aranżacji biur 
według indywidualnych potrzeb najemców.

Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) zjazdu 
z autostrady A2, w nowoczesnym kompleksie 

magazynowo-biurowym w pobliżu Urzędu Celnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt;  
tel. 22 7381200,  kom. 607402532

OGŁOSZeNIe
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czyli przewężenia Al. Jerozo-
limskich na odcinku od ul. Bo-
haterów Warszawy do ul. Par-
tyzantów. Kierowcy narzeka-
ją na utrudnienia, które poja-
wiają się w godzinach szczytu. 
Wjazd do Pruszkowa lub wy-
jazd z centrum miasta jest bar-
dzo utrudniony.

Świadomość tej bolączki ma-
ją władze Pruszkowa oraz wo-
jewódzkie. Pruszkowscy radni 
w grudniu skierowali pismo 
do marszałka województwa, 
w którym dopytywali o kwe-
stie związane z rozbudową dro-
gi wojewódzkiej nr 719. Wia-
domo, że jednym z elementów 
prac będą roboty drogowe. Ko-
lejna sprawa to moderniza-
cja magistrali wodociągowej 
w Al. Jerozolimskich. – Roz-
budowa drogi wojewódzkiej
nr 719 w Pruszkowie na odcinku 
od ulicy Bohaterów Warszawy 
do ulicy Partyzantów rozpocz-
nie się w bieżącym roku. Do-
kumentacja projektowa dla 

OGŁOSZeNIe
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GRODZISK MAZOWIECKI
Nadwiślański Oddział Straży Gra-
nicznej, Centralne Biuro Śledcze 
oraz Izba Celna w Warszawie roz-
pracowały grupę osób, które zwią-
zane były z produkcją nielegalnych 
papierosów. Zabezpieczono po-
nad 5 mln gotowych wyrobów tyto-
niowych, 2 tony tytoniu, 1,5 t suszu 

tytoniowego, ręczne maszynki do 
pakowania papierosów, opakowa-
nia, poligrafi ę, bibuły, folię oraz inne 
półprodukty o łącznej wartości nie-
mal 5,5 mln zł. Cały proceder zorga-
nizowało trzech obywateli Ukrainy. 
Produkcja prowadzona była w czte-
rech miejscach w okolicy Grodziska. 

„Fabryka” nielegalnych 
wyrobów tytoniowych

W sumie nielegalną produkcją zaj-
mowało się 58 osób. Jednej z nich 
postawiono zarzut kierowania zor-
ganizowaną grupą przestępczą, 
dwóm udziału w takiej grupie. Stra-
ty Skarbu Państwa z tytułu nieod-
prowadzonego podatku akcyzowego 
oszacowano na ok. 6,5 mln zł. (SD)

Piątek, 5 Lutego 2016

Wukadka ukarana (fi nansowo) za zwłokę
REGION
25 tys. zł musi zapłacić 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa za zwłokę 
w realizacji zaleceń 
pokontrolnych. Taką 
decyzję podjął 
Urząd Transportu 
Kolejowego.

W 2013 roku UTK przeprowa-
dził kontrolę, w wyniku której 
inspektorzy mieli wiele uwag
do WKD. Wskazano, że prze-
woźnik prowadził ruch pocią-
gów przy nieustalonych komi-
syjnie kategoriach przejazdów 
przez tory kolejki. Inspekto-
rzy zwrócili też uwagę na uchy-
bienia dotyczące funkcjono-
wania przejazdów. Chodziło 
o uszkodzoną sygnalizację i brak 
oznakowania. UTK odnotował 
również „dopuszczenie do eks-
ploatacji niezabezpieczonego 
przejścia użytku publicznego”. 
Nieprawidłowości stwierdzo-
no na liniach Warszawa Śród-
mieście-Grodzisk Mazowiecki 
Radońska, Podkowa Leśna-Mi-
lanówek Grudów oraz Pruszków 
PKP-Komorów.

wcześniej liniach właściwych 
kategorii. Ustalanie nowych 
kategorii dla wszystkich prze-
jazdów było realizowane w la-
tach 2014-2015 przez komisje 
złożone z przedstawicieli WKD, 
zarządców dróg i policji. Do 
czasu przebudowy wybranych 
przejazdów na zgodną z usta-
loną kategorią, wprowadzone 
zostały ograniczenia prędkości 
jazdy pociągów na przejazdach 
do 20 km/h – informuje Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa zbyt długo zwlekała z usu-
nieciem nieprawidłowości i stąd 
kara, jednak przewoźnik pod-
kreśla, że stopniowo realizo-
wał zalecenia UTK. – Spółka 
WKD zastosowała się do za-
leceń Urzędu Transportu Ko-
lejowego w sprawie usunięcia 
nieprawidłowości na liniach 
47, 48 i 512, w szczególności 
podjęła działania zmierzające 
do komisyjnego ustalenia dla 
wszystkich przejazdów zloka-
lizowanych na wymienionych 

Przewoźnik może odwołać 
się od decyzji UTK. Czy to zro-
bił? – WKD przyjęła stanowi-
sko sformułowane przez Urząd 
Transportu Kolejowego i nie 
wniosła odwołania od jego de-
cyzji – odpowiada Kulesza.

Zgodnie z zaleceniami UTK 
przewoźnik zajął się kwestią 
zabezpieczenia przejazdów. 
Półrogatki oraz sygnalizacja 
pojawiły się w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Piaskowej, 
Kaniach i Otrębusach. Prze-
jazdy w Kadach, Milanówku 
oraz w Owczarni oznaczono 
kategorią C, czyli  zastosowa-
niem samoczynnej sygnaliza-
cji świetlnej. W grudniu WKD 
wyłoniła wykonawcę rogatek 
na przejazdach w Granicy oraz 
w Grodzisku Mazowieckim przy 
przystanku Jordanowice.

Warto wspomnieć, że zmianie 
uległy przepisy o zabezpiecza-
niu przejazdów. Obniżono ka-
tegorię dla przeprawy w ciągu 
ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku 
Mazowieckim. Kolejne przejaz-
dy będą weryfi kowane, o czym 
pisaliśmy w poprzednim nume-
rze gazety.  (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Pruszków będzie 
kolejną gminą 
w naszej okolicy, 
która zamierza 
wdrożyć program 
Karty Mieszkańca. 
Stosowną uchwałę 
podjęli miejscy radni 
na styczniowej sesji.

P rzygotowania do wpro-
wadzenia Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca trwa-

ją od kilku lat. Powoli procedury 
dobiegają końca, a sam pomysł 
zaczyna nabierać konkretnych 
kształtów. Pierwszym krokiem 
ku temu jest przyjęcie programu 
PKM. – Przedstawiamy państwu 
uchwałę, która umożliwi miesz-
kańcom uzyskanie ulg. Katalog 
ulg obejmuje dwa obszary. Jeden 
publiczny, na który mamy wpływ 
i dotyczy on przede wszystkim ulg 
w komunikacji publicznej, na ba-
senie, w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego czy 
też Miejskim Ośrodku Kultury 
„Kamyk”. W przyszłości chcie-
libyśmy, aby te ulgi objęły rów-
nież płatne strefy parkowania 
– wyjaśniał na styczniowej se-
sji rady miasta Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Drugi obszar ulg jest zwią-
zany ze sferą komercyjną i tu-
taj będzie szeroka współpraca 

Karta z katalogiem ulg
Pruszkowska Karta Mieszkańca będzie wydawana od kwietnia?

z przedsiębiorstwami. Oba te 
katalogi są oczywiście otwarte – 
dodawał. Radni uchwałę przyję-
li jednogłośnie.

Kto będzie mógł się ubiegać 
o wydanie PKM? Każdy, kto 
rozlicza swoje podatki w Prusz-
kowie i deklaruje jednocześnie, że 
miejscem jego zamieszkania jest 
właśnie to miasto. Jak przyzna-
ją urzędnicy PKM ma zachęcać 
do osiedlania się w Pruszkowie.

darmowe przejazdy będą musie-
li posiadać Pruszkowską Kartę 
Mieszkańca. – Tu zmienimy nieco 
zasady. Osoby z Warszawską Kar-
tą Miejską żeby wciąż jeździć za 
darmo będą musiały mieć Prusz-
kowską Kartę Mieszkańca. Po-
dróżni bez naszej pruszkowskiej 
karty, ale z samą WKM będą pła-
cić za bilet normalnie – zaznacza 
wiceprezydent Kurzela.

Karta będzie wydawana na 
podstawie złożonego w urzę-
dzie wniosku. Czy to oznacza, 
że mieszkańcy już mogą się zgła-
szać po PKM? Nie, bowiem nie ma 
jeszcze dokładnie określonych za-
sad korzystania z ulg. Te kwestie 
uregulują zarządzenia prezydenta 
Pruszkowa i stosowne uchwały ra-
dy miejskiej. Kiedy więc program 
faktycznie ruszy? Andrzej Kurze-
la mówi: – Planujemy rozpocząć 
przyjmowanie wniosków i wyda-
wanie kart już 1 kwietnia. 

Co ciekawe, posiadacze War-
szawskiej Karty Miejskiej, którzy 
dziś z pruszkowskiej komunika-
cji miejskiej (linie 1, 2, 3, 4) ko-
rzystają bezpłatnie, aby utrzymać 

PKM ma zachęcać 
do osiedlania się 
w Pruszkowie
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REGION
Wiesław N. mimo 
wieku lubił „zaszaleć”. 
Chodzi o używki. 
60-latek wpadł 
w trakcie policyjnej 
kontroli drogowej, 
miał przy sobie 
narkotyki. Schował 
je w... bieliźnie.

Wiesław N. z Błonia został 
zatrzymany przez funkcjona-
riuszy policji z powiatu war-
szawskiego-zachodniego do 
rutynowej kontroli drogowej. 
Policjanci sprawdzili jego sa-
mochód, ale na tym nie koniec. 
Mundurowi przy 60-latku 
znaleźli narkotyki, a konkret-
nie amfetaminę. Schowaną 
w... bieliźnie Wiesława N.

Policjanci postanowili rów-
nież sprawdzić mieszkanie 
mężczyzny. Z „pozytywnym” 
rezultatem. W futrynie drzwi 
znaleźli kolejną porcję niedo-
zwolonych środków. Badanie 
narkotestem wykazało, że by-
ła to marihuana.

60-latek został zatrzyma-
ny. Mężczyzna usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzają-
cych. Przyznał się do winy i do-
browolnie poddał karze.  (AS)

Amfetamina 
w bieliźnie
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Polbruk S.A. – ogólnopolski producent kostki brukowej w segmentach 
wyrobów szlachetnych oraz wyrobów drogowych,  godny zaufania partner 
biznesowy poszukuje kandydatów na stanowiska:

pracownik pakowania i segregacji
umowa o pracę – pełny etat, tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki:
•	 Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji,
•	 Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
•	 Obsługa wózka widłowego,
•	 Pakowanie wyrobów. 

Wymagania:
•	 Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
•	 Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

oraz 

Elektryk
umowa o pracę – pełny etat, tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki:
•	 Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji,
•	 Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wymagania:
•	 Wykształcenie średnie techniczne (elektryczne),
•	 Doświadczenie w konserwacji i naprawach instalacji elektrycznych,
•	 Wiedza na temat automatyki przemysłowej.

Oferujemy:
•	 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych.  
Więcej o nas: www.polbruk.pl

•	 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie:
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na dokumentach prosimy 
umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą  
z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Pruszkowska Karta Mieszkańca będzie wydawana od kwietnia?
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OGŁOSZeNIe

Nawierzchnia z dziurą
PRUSZKÓW
Wjazd w ulicę Radnych 
w Pruszkowie od strony 
al. Wojska Polskiego 
pozostawia wiele do 
życzenia. Jesienią 
wykonywano tam prace 
wodociągowe. Ale 
dziura pozostała...

Kierowcy narzekają, że skręca-
jąc w ul. Radnych muszą zwal-
niać i z minimalną prędkością 
pokonywać ową dziurę. Jadąc 
zbyt szybko mogą narazić auto 
na uszkodzenie. Pytają: kto za 
to odpowiada? Okazuje się, że 
winni są wodociągowcy.

Mieszkańcy Pruszkowa przy-
zwyczajeni są do utrudnień 
w dostawie wody. Wodocią-
gowcy często rozkopują mia-
sto, co powoduje utrudnienia 
w ruchu. Wykop w ulicy Rad-
nych wykonano kilka miesięcy 
temu. Dziury nie pokryto jednak 
asfaltem. – W związku z prze-
prowadzoną modernizacją ma-
gistrali w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie, w ul. Radnych po-
prowadzony był prowizoryczny 

przewód zasilający miasto w wo-
dę na czas realizacji inwestycji. 
Po zakończenie remontu magi-
strali ze względu na okres zimo-
wy nawierzchnia ulicy została 
odtworzona tymczasowo. Doce-
lowe odtworzenie nawierzchni 
zostanie wykonane do 30 kwiet-
nia br. – wyjaśnia Marzena Wo-
jewódzka z biura prasowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.

Czy na pewno teraz nie da się 
nic zrobić? – Wykonawca robót 
zobowiązany jest do utrzymania 
stanu nawierzchni ulicy zapew-
niającego przejezdność, dlate-
go też spółka wezwała go do 
natychmiastowej naprawy po-
wierzchni drogi. Przepraszamy 
mieszkańców za wszelkie niedo-
godności – informuje Marzena 
Wojewódzka.  (JM)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

 ► Firma budowlana zatrudni kierowcę 
pracującego kat.C oraz C+E, okolice 
Grodziska Mazowieckiego. Praca 
jednozmianowa pon.-pt. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Kontakt 668-449-399 

Firma: GABONA 
Miejsce pracy: Ołtarzew 
Stanowisko: MAGAZYNIER 
Opis stanowiska: przyjmowanie 
dostaw, sprawdzanie towaru pod 
względem ilościowym i jakościowym, 
kompletowanie i wydawanie 
zamówień. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt 
magda.wyszkowska@gabona.com
lub 667-788-266 

Firma: Przedszkole 
Dmuchawiec Montessori 
Miejsce pracy: Książenice
Niepubliczne przedszkole 
DMUCHAWIEC MONTESSORI 
poszukuje nauczycieli do nowo 
otwierającej się szkoły, prowadzonej 
wg metody Marii Montessori. 
Planowane otwarcie we 
wrześniu 2016r. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji proszę 
o telefon: 609 33 16 33 lub 
biuro@dmuchawiec-montessori.pl 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL +48 504 
206 446 

 ► FREZER - MONTAŻYSTA -PRODUKCJA 
MASZYN  PAKUJĄCYCH - PĘCICE
MAŁE K/JANEK - TEL. 502-204-866 
BIURO3@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Kierowca C+E, transport 
międzynarodowy, tel. 601 067 805 

Praca na produkcji w Pruszkowie!
Jesteś zainteresowany? 
Wyślij SMS "produkcja" 
na nr 501 326 691 
Oddzwonimy! 

 ► Pracowników Ochrony na sklep 
w Jankach stawka od 9 zł.  
697 660 949  

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

 ► Sklep “Bonna” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę
telefon 797-295-499 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, 
weekendy w domu Tel.798-365-748 

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

 ► Zatrudnię panią z doświadczeniem 
do sklepu mięsnego w Pruszkowie, 
praca dwuzmianowa 502 380 130 

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

 ► Zatrudnimy Panie do sprzątania
 z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Umowa o pracę. Wynagrodzenie 
1 950 zł/miesiąc. Praca na terenie 
Pruszkowa. Tel. kontaktowy 
509 111 221 lub 146816262 

Nieruchomości – sprzedam

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

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

Okazja sprzedam mieszkanie 70 
m 3000 za m2 1pietro 4pok. Blok 
ocieplony i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802  

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa z małym czynszem. 
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Skup aut roczniki 1998-2012, 
uczciwie. 608 174 892 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

Dam pracę

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka; 512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

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

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 
508 357 334 

 ► 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 

 ► Wykańczanie wnętrz, 504 214 729

 ► WYMIANA OPON,
795 569 659 

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

 ► 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
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stro-

nie internetowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony 
wykaz z dnia 29.01.2016 r. dotyczący nieruchomości lokalo-
wej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, a mianowicie dot. nieruchomości zloka-
lizowanej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 
13/15 lokal nr 37 o pow. użytkowej 33,80 m2. Informacja  
tel. 22 755 55 34 w. 220

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, 

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach  
(05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warsza-
wy 1) zostały wywieszone na okres od dnia 02 lutego 2016 r. 
do dnia 22 lutego 2016 r.:
- wykaz nr 1/2016 nieruchomości przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem, 
- wykaz nr 2/2016 dróg wewnętrznych przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę w celu budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą 
oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach oraz
- wykaz nr 3/2016 lokali użytkowych przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w najem. 

Nawierzchnia z dziurą

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha 
z obr. Parzniew, gmina Brwinów.

A. Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pruszkowskiego, położona we wsi 

Parzniew, gm. Brwinów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 
o pow. 2,0655 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00115815/2.

2. Nieruchomość stanowi grunt rolny klasy IV a i IV b. 
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowe 

przeznaczenie nieruchomości: tereny usług oświaty.
4. Działka przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, okres trzech lat – bez pra-

wa zabudowy.
5. Termin pierwszego przetargu: 15 stycznia 2016 r. Przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym.
B. Warunki przetargu: 
1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 3 100,00 zł brutto 

(stawka VAT – zw. na podst. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.). Czynsz będzie podlegał rocznej 
waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów   i usług konsumpcyjnych, począwszy 
od 1 kwietnia roku 2017.

2. Czynsz dzierżawny może być wnoszony w czterech kwartalnych ratach.
3. Wadium w kwocie 620,00 PLN, płatne w polskich złotych, należy wpłacić na 

rachunek bankowy: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124, tytułem: „wadium –  
dzierżawa działki nr 90/31”.

 Wadium powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia  
7 marca 2016 r., do godziny 15 00.

4.  Termin przetargu:
 Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym 

w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w sali 201 na II piętrze, o godzinie 11 00.
5. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wykazania się umocowaniem 

do dokonania czynności prawnej.
6. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wy-

słanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie skutkowało 

utratą wadium.
8. Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod 
numerem telefonu 738-15-70 w godzinach 800 – 1600.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę oraz 
wykaz pomieszczeń przezna-
czonych do oddania w najem.
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

na 10 lat firmy

10 000 ZŁ
premii
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