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 Strażacy wezwanie do pożaru w willi Jolancin otrzymali w niedzielę tuż przed godz. 18 

Willa Jolancin stanęła w ogniu
EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
Dramat mieszkańców 
dwóch budynków 
w Milanówku. W nocy
z soboty na niedzielę 
ogień wybuchł na 
poddaszu bliźniaka przy 
ul. Wylot. Dobę później 
strażacy walczyli 
z pożarem zabytkowej 
wilii Jolancin. 
W dwa dni bez dachu 
nad głową zostało 
ponad 30 osób.

W ciągu 48 godzin stra-
żacy interweniowali 
na terenie Milanów-

ka aż trzy razy. Seria pożarów 
zaczęła się stosunkowo nie-
winnie, od ugaszenia płomie-
ni w jednym z pustostanów. 
– W sobotę o godz. 1.30 w no-
cy mieliśmy pożar przy ulicy 
Kazimierzowskiej. Paliło się 
pomieszczenie na parterze 
niezamieszkałego budynku. 
Przyczyną mogło być podpa-
lenie – mówi bryg. Krzysztof 

Seria groźnych pożarów na terenie Milanówka. Dach nad głową straciło 36 osób
Tryniszewski, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Dużo groźniejszy był na-
stępny pożar . – Z soboty na 
niedzielę o godz. 1.22 otrzyma-
liśmy zgłoszenie pożaru dachu 
nad budynkiem mieszkalnym 
przy ul. Wylot. W akcji uczest-
niczyło pięć samochodów ga-
śniczych, w tym podnośnik 
hydrauliczny. Gdy dojechali-
śmy na miejsce okazało się, 
że ogień zajął cały dach nad 
bliźniakiem. W budynku było 
8 osób, w tym dzieci, ale miesz-
kańcy opuścili dom jeszcze 
przed przybyciem straży. Nikt 
nie ucierpiał, ale zniszczenia są 
bardzo duże – informuje bryg. 
Krzysztof Tryniszewski. 

Jednak najtrudniejszą walkę 
z żywiołem strażacy mieli do-
piero przed sobą. – Wezwanie 
do największego pożaru otrzy-
maliśmy w niedzielę tuż przed 
godz. 18. Paliła się willa Jolan-
cin przy ulicy Charci Skok. Na 
miejscu pracowało 12 zastę-
pów i 35 strażaków. Pojawiły 
się także pogotowie ratunkowe, 

Reklama

Będzie nowa, 
większa hala

GRODZISK MAZOWIECKI

Grodzisk ma w planach budowę 
nowej hali sportowej przy Gimnazjum 
nr 3. – Prace będziemy chcieli 
rozpocząć w 2017 r. Myślę, że w ciągu 
roku uda się wybudować nową halę. 
Uczniowie mogliby z niej korzystać 
już w 2018 r. – mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.  10

policja, pogotowie energetycz-
ne, pogotowie gazowe, przybyła 
grupa operacyjna mazowieckie-
go komendanta wojewódzkiego 
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REGION
Kolejarze rozważają 
szybsze przeprowadzenie 
remontu podmiejskiej 
linii Warszawa Włochy-
Grodzisk Mazowiecki. 
Warunek? Całkowite 
wstrzymanie pociągów. 

Remont może być krótszy, ale bardziej uciążliwy 
O nieubłaganie zbliżającej się 
modernizacji nitki 447, po któ-
rej poruszają się składy Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej, informowaliśmy wie-
lokrotnie. Także o tym, że jeden 
z wariantów przewiduje jej wy-
łączenie na czas trwania prac. WiĘceJ  4

Zamiast pociągów na trasę ru-
szyłyby autobusy komunikacji 
zastępczej. Takie rozwiązanie 
miałoby jeden plus – moder-
nizacja linii mogłaby się od-
być szybciej.

Do rozwiązania zakładające-
go wstrzymanie ruchu i krótszy 

czas prac skłaniają się nie tylko 
włodarze Pruszkowa i Grodzi-
ska Mazowieckiego, ale i sami po-
dróżni. Potwierdzają to wyniki 
ankiet przeprowadzonych w obu 
miastach. Zarówno pruszkowia-
nie jak i grodziszczanie wska-
zywali w nich którą możliwość 

uważają za lepszą: częściowe za-
mknięcie linii na odcinku Prusz-
ków-Warszawa Włochy przez 
33 miesiące, czy 22 miesiące 
całkowitego zamknięcia torów. 
Zwyciężyła ta druga.

Grupa Robocza 
o linii 400kV

REGION

Dalszy ciąg sprawy kontrowersyjnej 
linii 400kV. Po fi asku Forum 
Dialogu, prace nad ustaleniem 
kryteriów oceny proponowanych 
tras przebiegu tej linii 
elektroenergetycznej rozpoczęła 
powołana przez inwestora Grupa 
Robocza. Jej pierwsze posiedzenie 
pozwala na ostrożny optymizm.  6

państwowej straży pożarnej, 
burmistrz Milanówka, powia-
towy inspektor nadzoru bu-
dowlanego – wylicza rzecznik 

grodziskich strażaków. Z bu-
dynku ewakuowano 28 osób. 

Rozbudowa 
w zawieszeniu

PRUSZKÓW

O rozbudowie budynku komendy 
policji przy ul. Kraszewskiego mówi 
się od dawna. Obiekt jest za mały. 
– Cierpliwie czekamy na rozpoczęcie 
rozbudowy i wierzymy, że do 
niej w końcu dojdzie – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej policji.  7

Drogowy supeł 
do rozwiązania

PODKOWA LEŚNA

Skrzyżowanie ul. Modrzewiowej 
i Kościelnej to jedno 
z newralgicznych miejsc na 
drogowej mapie Podkowy. Ma być 
przebudowane. Czy rozwiązanie 
zaproponowane przez magistrat 
rozwiąże problemy kierowców 
i mieszkańców?   9
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MILANÓWEK
W internetowej sondzie 
mieszkańcy Milanówka 
mogli wybrać nazwę 
parku u zbiegu 
ulic Fiderkiewicza 
i Krótkiej. Zdaniem 
głosujących najlepsza 
propozycja to 
„Zielony Dołek”.

W ubiegłym roku popularny Am-
fi teatr przeszedł modernizację, 
pojawił się plac zabaw z labiryn-
tem, są zjeżdżalnie, huśtawki, 
piaskownica. Nieco starsi czas 
mogą spędzić przy stoliku sza-
chowym bądź na ściance wspi-
naczkowej. To nie wszystko. 
Włodarze miasta ogłosili kon-
kurs na nazwę parku.

Mieszkańcy mogli zgłaszać 
swoje propozycje, do urzę-
du wpłynęło ich 47. Następnie 
komisja konkursowa wybrała 
najlepsze, zostały one poddane 
pod głosowanie.

Milanowianie mieli do wybo-
ru pięć propozycji: „Żabi Dołek”, 

„Dołek Radości”, „Fiderek”, „Ba-
widołek” i „Zielony Dołek”. Już 
od początku widać było, która 
propozycja najbardziej trafi ła do 
milanowian. 47 proc. wszystkich 
głosów zebrał „Zielony Dołek” Za 
jego plecami uplasował się „Bawi-
dołek” z 20 proc. oraz „Fiderek” 
z 17 proc. Najmniej zwolenników 
zyskał „Dołek Radości”. Na tę 
propozycję głos oddało zaled-
wie 2 proc. mieszkańców. 11 proc. 
otrzymał „Żabi Dołek”. W głoso-
waniu wzięło udział 411 miesz-
kańców Milanówka.

Kiedy park u zbiegu ul. Fi-
derkiewicza i Krótkiej otrzyma 
nową nazwę? Wstępnie termin 
określono na kwiecień, kiedy to 
planowane jest ofi cjalne otwarcie 
wiosennego sezonu.  (JM)

„Zielony Dołek” wygrał zdecydowanie

u
rz

Ą
D
 M

ia
St

a
 w

 M
il

a
n

ó
w

ku
 

Przed wjazdem 
w ul. Przyszłości 
jeszcze kilka dni 
temu stał znak B-5 

Ciężarówki mogą już 
wjechać w ul. Przyszłości
PRUSZKÓW
Jeszcze kilka dni temu 
przed ul. Przyszłości 
w Pruszkowie stał 
znak zakazujący 
wjazdu samochodom 
ciężarowym. W związku 
z wieloma zgłoszeniami, 
pruszkowskie starostwo 
postanowiło zmienić 
organizację ruchu 
– w rezultacie znak 
zakazu usunięto.

Ulicę Przyszłości wybudowano 
stosunkowo niedawno. Jej na-
wierzchnia jest gładka jak lód 
i kusi wielu kierowców, szcze-
gólnie tych, którzy prowadzą 
ciężarówki. Na pruszkowskim 
Gąsinie znajduje się wiele fi rm, 
a dojazd do nich jest ograniczo-
ny. Możliwości są dwie: wiadukt 
prowadzący do ronda na Żbiko-
wie oraz przeprawa przez tory 
w ciągu ul. Przejazdowej.

Problem w tym, że przed wjaz-
dem w ul. Przyszłości jeszcze 
kilka dni temu stał znak B-5, za-
kazujący wjazdu pojazdom cię-
żarowym. Temat zgłosił jeden 
z czytelników wysyłając maila 
na kontakt@wpr24.pl. – Jadąc 
al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie miałem zamiar skręcić 
w ulicę Przyszłości, aby doje-
chać na Gąsin. Jakież było mo-
je zdziwienie gdy okazało się, że 
stoi tam zakaz wjazdu dla pojaz-
dów ciężarowych. To jak mam 
dojechać na Gąsin? Zawróciłem 
i pojechałem przez wiadukt, tra-
cąc tylko czas. Przecież jest tam 

nowo wybudowana droga. Dla-
czego nie można nią przejechać? 
– pytał czytelnik Tomasz.

Gdy skontaktowaliśmy się 
ze Starostwem Powiatowym 
w Pruszkowie okazało się, że 
temat jest im znany, a wprowa-
dzenie nowej organizacji ruchu 
było kwestią dni. – Znak drogo-
wy B-5 zakaz wjazdu samocho-
dów ciężarowych na wjeździe 
w ul. Przyszłości był ustawiony 
na podstawie zatwierdzonych 
organizacji ruchu obowiązu-
jących przed budową ul. Przy-
szłości oraz po budowie tej 
drogi. W związku z zgłoszonymi 
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wątpliwościami, także przez wła-
dze Miasta Pruszków, opracowa-
no i wdrożono nową organizację 
ruchu i znak B-5 został usunięty 
– mówi nam Andrzej Bittel, na-
czelnik Wydziału Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska.

Z pewnością zmiana oznako-
wania pozwoli kierowcom samo-
chodów ciężarowych na szybsze 
dotarcie do przejazdu kolejowe-
go na granicy Parzniewa i Prusz-
kowa. Czy wprowadzona zmiana 
nieco rozładuje korki w Prusz-
kowie? Tego dowiemy się po ja-
kimś czasie.  (SD)

W przypadku pożaru w wilii 
Jolancin akcja gaśnicza była 
bardzo trudna. – W momencie, 
kiedy dojeżdżaliśmy na miej-
sce, właściwie cały dach nad 
tym budynkiem był w płomie-
niach, podobnie jak pomiesz-
czenia ostatniej kondygnacji. 
Drewniana konstrukcja, docie-
plenia w postaci trocin, szmat, 
trzcin przykrytych tynkiem, to 
wszystko powodowało, że po-
żar szybko się rozprzestrzeniał 
na kolejne elementy budowla-
ne – wyjaśnia bryg. Krzysztof 
Tryniszewski. – Musieliśmy 
rozbierać ściany i stropy aby 
dojść do źródła ognia. Była na-
wet sytuacja, kiedy wydawało 
się, że wszystko zostało zgaszo-
ne, a po kilku minutach jesz-
cze ze stropu zaczęły palić się 
trociny – tłumaczy. 

W willi Jolancin znajdowa-
ło się 11 mieszkań. Wszyscy 
lokatorzy, 28 osób, bezpiecz-
nie opuścili budynek jeszcze 
przed przybyciem straży po-
żarnej. O płomieniach na da-
chu zostali zaalarmowani przez 
patrol straży miejskiej, który 
przejeżdżał ulicą Charci Skok.

11 godzin walki 
z żywiołem
Sytuację udało się opanować 
dopiero w poniedziałek nad 
ranem, po 11 godzinach walki 
z żywiołem. – Przyczyny ba-
da policja. Spaleniu uległ dach 
i najwyższa kondygnacja budyn-
ku. Straty wstępnie oszacowa-
liśmy na około 150 tys. zł. Mienie 
uratowane to, jak przyjęliśmy, 
około 210 tys. zł. Ale rzeczo-
znawca może ocenić to zupeł-
nie inaczej. Oprócz wartości 
materialnej trzeba pamiętać 
o wartości historycznej, bo to 

Seria groźnych pożarów na terenie Milanówka. Dach nad głową straciło 36 osób
Dokończenie ze str. 1

Willa Jolancin stanęła w ogniu

Niestety, nie ma na razie 
szans, aby mieszkańcy wilii 
uratowali choćby część swoje-
go dobytku, który pozostał na 
miejscu. – Ognia już nie ma, 
ale przyszła woda. Budynek 
najpierw spłonął, potem zo-
stał zalany. Obecnie nikomu 
nie wolno wejść do środka, 
bo konstrukcja grozi zawale-
niem. Otrzymaliśmy postano-
wienie nadzoru budowlanego 
o konieczności wykonania eks-
pertyzy, czy można tam kogoś 
wpuścić – zaznacza burmistrz 
Wieslawa Kwiatkowska.

Czy wrócą do swoich 
mieszkań? 
Czy lokatorzy kiedykolwiek 
będą mogli na stałe wrócić do 
mieszkań w willi Jolancin, tego 
na razie nie wiadomo. Mają to 
wykazać badania techniczne. 

Póki co, budynek jest stale 
monitorowany przez straż miej-
ską, nie tylko na wypadek gdyby 
pojawili się złodzieje, ale także 

 b
o

lo
 S

ko
c

zy
la

S

budynek zabytkowy – zaznacza 
bryg. Tryniszewski.

A co z lokatorami willi Jolan-
cin? Kilka dni po pożarze ich 
sytuacja nadal jest dramatycz-
na. – Akcja ratownicza w zasa-
dzie trwa. Wszyscy mieszkańcy 

otrzymali lokale zastępcze lub 
zakwaterowanie w hotelu, wy-
płaciliśmy też pierwsze kryzy-
sowe pieniądze. Dach nad głową 
mają zapewniony przez przy-
najmniej trzy miesiące – mówi 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. 

W rodzinach, 
które straciły 
domy jest aż 
13 dzieci w wieku 
od 2,5 do 15 lat  

WiadomościGAZETA WPR

Pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie 
Świąt Wielkanocnych życzy Grupa Wpr Media

po to, aby nikomu nie  stała się 
krzywda po wejściu do środka.

Tylko nieco lepiej wygląda 
sytuacja ośmiu osób poszko-
dowanych w pożarze przy ulicy 
Wylot. Do swojego domu praw-
dopodobnie będą mogli wrócić, 
ale dopiero po jego odbudowa-
niu. Dwie rodziny proszą więc 
o wsparcie w postaci materiałów 
budowlanych. Póki prace nie zo-
staną przeprowadzone, podob-
nie jak lokatorzy z ul. Charci 
Skok, zdani są niemal całkowi-
cie na pomoc innych.

Potrzebne jest 
wsparcie 
Urząd miasta w Milanówku uru-
chomił specjalny numer konta, 
na który można wpłacać daro-
wizny dla lokatorów z willi Jo-
lancin i budynku przy ul. Wylot: 
68 1020 1026 0000 1502 0272 
0894 (PKO BP). W tytule prze-
lewu należy wpisać: „Pomoc dla 
pogorzelców w Milanówku” lub 
nazwisko konkretnej rodzi-
ny. Lokalne władze zaznaczają 
również, że nie prowadzą zbiórki 
pieniędzy przez wolontariuszy. – 
Prosimy o zachowanie czujności 
i nie przekazywanie pieniędzy 
nieznanym osobom – informuje 
milanowski magistrat.

Oprócz wsparcia fi nansowego 
potrzebna jest też pomoc rzeczo-
wa. Szczególnie, że w rodzi-
nach, które straciły domy jest aż 
13 dzieci w wieku od 2,5 do 15 lat.
Wciąż brakuje środków higie-
nicznych, żywności, ręczników 
i przyborów szkolnych. Począt-
kowo apelowano także o odzież, 
ale duża mobilizacja ludzi dobrej 
woli pozwoliła szybko zgroma-
dzić potrzebną ilość ubrań. Pozo-
stałe rzeczy można przekazywać 
w dwóch punktach: w siedzibie 
OSP przy ul. Warszawskiej 18 
oraz w komendzie straży miej-
skiej przy ul. Warszawskiej 32. 

BRWINÓW
Za kilka miesięcy 
połatana nawierzchnia 
ul. Borkowej 
w Brwinowie 
przejdzie do 
historii. Ruszyła 
przebudowa drogi.

Ulica Borkowa łączy drogę 
719 z osiedlem domów jed-
norodzinnych. Dziury i wyrwy 
w nawierzchni przyprawiały 
kierowców o zawrót głowy. Od-
czuwalny jest też brak chod-
ników.

Ale to się zmieni. Borko-
wa zyska utwardzoną jezd-
nię asfaltową, chodniki, progi 
zwalniające. Przy ulicach Po-
przecznej, Różanej i Kępińskiej 

powstaną skrzyżowania wynie-
sione. Przeprowadzone będą 
prace związane z zagospoda-
rowaniem zieleni. – Zakres ro-
bót obejmuje także wykonanie 
odwodnienia pasa drogowe-
go poprzez zestawy wpustów 

drogowych połączonych ze 
studniami rozsączająco-chłon-
nymi – wyjaśnia Szymon Ja-
rząbek z Referatu Inwestycji 
i Remontów.

Zgodnie z planem przebudo-
wany zostanie odcinek ul. Bor-
kowej od ul. Konopnickiej do 
połączenia z ul. Lilpopa. Prace 
będą wykonywane również na 
„ślepym” fragmencie sięgacza 
od Borkowej w stronę ul. Otrę-
buskiej oraz od ul. Konopnic-
kiej w stronę północną. Na czas 
przebudowy przewidywane jest 
całkowite zamknięcie remon-
towanych odcinków.

Finał modernizacji drogi 
określono na sierpień br. Ca-
ła inwestycja pochłonie ponad 
1,1 mln zł.  (JM)

Borkowa zyska asfaltową nawierzchnię
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 Obecnie nikomu nie wolno wejść do willi Jolancin, bo 
konstrukcja grozi zawaleniem
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Edukacyjne „Muzeum na kółkach”
GRODZISK MAZOWIECKI
„Muzeum na kółkach” 
– to projekt Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
POLIN. Nowoczesna 
ekspozycja połączona 
jest z ciekawym 
i bogatym programem 
edukacyjnym. Na trasie 
wystawy znajduje się 
też Grodzisk.

– Projekt ma na celu przypo-
mnieć o współistnieniu spo-
łeczności polskiej i żydowskiej 
na przestrzeni tysiąca lat – za-
znaczają organizatorzy. – Przez 
wieki Polska była najważniej-
szym ośrodkiem żydowskiego 
życia umysłowego, religijnego 
i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 
procent ludności Polski – dodają.

Wystawa do końca kwietnia 
odwiedzi 47 miejscowości w ca-
łym kraju. „Muzeum na kółkach” 
pojawi się też w Grodzisku Ma-
zowieckim. Od 9 do 11 kwietnia 
mieszkańcy będą mieli okazję 
obejrzeć wystawę na placu przed 
Centrum Kultury (ul. Spółdziel-
cza 9). Głownym punktem eks-
pozycji jest interaktywna mapa 
prezentująca miejsca związane 
z historią Żydów. Trójwymiarowa 
makieta sztetla przybliża ważne 
miejsca typowego polsko-żydow-
skiego miasteczka. – Opowiadamy 
również o jidysz, hebrajskim i pol-
skim – trzech współistniejących 
i przenikających się językach, któ-
rymi posługiwali się polscy Żydzi 
– twierdzą organizatorzy.

Wystawa to nie wszystko.  
Mieszkańcy będą mieli też oka- 

zję wziąć udział w spacerze hi-
storycznym „Grodzisk, miasto 
dwóch narodów”. Dla chętnych 
przygotowano także warsztaty 
tańca żydowskiego oraz warsz-
taty opowieści połączone z dzia-
łaniami plastycznymi „Przez 
dziurkę od klucza”. Ciekawy 
jest kolejny punkt – to odtwo-
rzenie muralu na dworcu PKP 
w Grodzisku. Przypomnijmy, że 
w 2010 r. powstał tam malunek 
w ramach programu Ulica Ży-
dowska. – Poprzez udział w pro-
jekcie „Muzeum na kółkach” 
pragniemy przede wszystkim 
zdobyć nowe umiejętności zwią-
zane z edukacją wielokulturową 
ze szczególnym uwzględnie-
niem historii polsko-żydowskiej  
– mówią Anna Woźniak i Łukasz 
Nowacki, koordynatorzy lokal-
ni „Muzeum na kółkach” w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Pierwsza wzmianka o obec-
ności narodu żydowskiego na 

grodziskich ziemiach pochodzi 
z drugiej połowy XVI wieku. Na-
tomiast w XVIII w. wyznawcy 
judaizmu otrzymali pozwole-
nie na wzniesienie tu synagogi 
i założenie cmentarza, który dziś 
uznawany jest za jeden z najstar-
szych na Mazowszu. W połowie 
XIX wieku funkcjonująca na te-
renie Grodziska gmina żydow-
ska prężnie się rozwijała, a Żydzi 
aktywnie uczestniczyli w życiu 
miasta działając w stowarzy-
szeniach kulturalnych, klubach 
sportowych, sprawując manda-
ty rajców.

O tym, że grodziszczanie pa-
miętają o swoich dawnych miesz-
kańcach świadczy co roku festiwal 
Sploty. W tym roku jednym z naj-
ważniejszych punktów tego wyda-
rzenia było odsłonięcie pomnika 
poświęconego Żydom. Stoi on 
w miejscu, gdzie w latach 1864-
-1940 znajdował się żydowski  
dom modlitwy.  (AS) 
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REGION
Termin składania naszych zeznań po-
datkowych mija z końcem kwietnia. 
Wiele osób jednak wcześniej chce 
mieć problem z głowy. Gdzie szu-
kać pomocy w wypełnieniu PIT-u? Na 
spotkaniach, podczas których pra-
cownicy urzędów skarbowych wytłu-
maczą jak należy wypełnić deklarację 

podatkową. Warto dodać, że 16 kwiet-
nia w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie przy ul. Staszica 1 odbędzie się 
szkolenie w zakresie wysyłania doku-
mentów za pośrednictwem platfor-
my e-Deklarcje. Początek spotkania 
o godz. 9. A gdzie mieszkańcy po-
wiatu pruszkowskiego będą mogli 

Pracownicy urzędu skarbowego
pomogą rozliczyć PIT

spotkać się z „skarbowymi” urzędni-
kami i wyjaśnić wątpliwości? Urząd 
Miasta w Piastowie: 14 kwietnia;  
Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn: 19 kwietnia oraz 26 kwietnia;  
Urząd Gminy Michałowice: 20 kwiet-
nia; Urząd Gminy Brwinów: 28 kwiet-
nia. Wszędzie w godz. 10-15. (JM)

Piątek, 25 Marca 2016

PRUSZKÓW
Jaki był bilans 
akcji „Pasy” na 
drogach powiatu 
pruszkowskiego? 
Policjanci zatrzymali 
58 kierowców, którzy 
siedząc za kółkiem 
nie mieli zapiętych 
pasów bezpieczeństwa.

Brak zapiętych pasów to 
jedno z najczęstszych dro-
gowych wykroczeń. Poli-
cjanci na każdym kroku 
podkreślają o konieczności 
ich stosowania, jednak nie 
wszyscy kierowcy słucha-
ją tych apeli. Według sta-
tystyk pasy zdecydowanie 
poprawiają bezpieczeństwo, 
mogą nas uchronić przed ob-
rażeniamia a nawet śmiercią 
w wypadku.

Jednak nie wszyscy kie-
rowcy stosują się do prze-
pisów. Najlepiej świadczy 
o tym przeprowadzona 17 
marca akcja „Pasy”. – Przez 
cały dzień odnotowaliśmy 
92 wykroczenia na terenie 
powiatu. 58 z nich dotyczyło 
jazdy bez zapiętych pasów. 
W tym gronie znalazło się 
pięciu kierujących pojaz-
dami ciężarowymi. Warto 
też wspomnieć, że policja 
zatrzymała jedno prawo 
jazdy za przekroczenie do-
zwolonej prędkości o ponad 
50 kilometrów na godzinę 
– powiedziała asp. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie.

Niezapięcie pasów gro-
zi mandatem w wysokości 
100 zł. Dodatkowo na konto 
kierowcy zapisywane są dwa 
punkty karne. Asp. Kańka: 
– Ciągle informujemy o ko-
nieczności zapinania pasów. 
Takie akcje prowadzimy już 
w szkołach, aby uświadamiać 
dzieci i kształtować w nich 
taki nawyk. Pasy muszą za-
pinać zarówno kierowcy jak 
i pasażerowie.  (JM)

Kierowcy 
zapominają 
o zapięciu pasów
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Trudny dostęp do placu zabaw
PRUSZKÓW
Wokół placu zabaw przy 
al. Armii Krajowej 24/26  
parkują auta. Dla 
rodziców z dziećmi  
to duże utrudnienie. 

– Cały plac zabaw jest wręcz 
okupowany przez samochody. 
Chodniki zastawione, nie można 
przejść. To, że akurat na zdjęciu 
jest przejście na plac to ewene-
ment i skutek porannych godzin, 
gdy ludzie wyjechali do pracy. 
Normalnie z wózkiem na placyk 
się nie wejdzie. Mieszkam obok 
i widzę na placu dzieci z matka-
mi i ojcami sporadycznie, cze-
mu się nie dziwię. Ja też mam 
samochód i nigdy nie miałem 
problemów z zaparkowaniem 
na pobliskich ulicach Kraszew-
skiego, Lipowej czy Kościelnej. 
Po prostu trzeba przejść 100-
200 m – napisał Piotr na adres 
kontakt@wpr24.pl.

W takich przypadkach czę-
sto interweniują służby mun-
durowe. – Wysłaliśmy wniosek 
do TBS o uporządkowanie tere-
nu i ustawienie znaków zgodnie 

z prawem o ruchu drogowym. 
W obecnej chwili nie mamy 
podstaw prawnych, aby inter-
weniować. Wystarczyłoby usta-
wienie znaków początek i koniec 
strefy ruchu – wyjaśnia Urszu-
la Skrabska ze Straży Miejskiej 
w Pruszkowie.

Nieco inne zdanie w tej kwe-
stii ma TBS. – Tam występuje 
problem i cały czas tak będzie. 
Samochody parkują na chod-
nikach. To nie kwestia ozna-
kowania, lecz zabezpieczenia 
miejsc parkingowych. My zaj-
mujemy się budynkiem przy 
Armii Krajowej 24, z kolei ten 
problem dotyczy mieszkańców 
Armii Krajowej 26. Kierowcy 
stawiają samochody wszędzie. 
Rozmawialiśmy z zarządcą, 
przedstawiliśmy propozycje 
rozwiązania tej kwestii, jednak 
nic z tego nie wynikło. Potrzeb-
na jest dyskusja, która pozwo-
li wypracować porozumienie. 
Sami nie jesteśmy w stanie 
postawić znaków. To nie le-
ży w naszej gestii – mówi Zbi-
gniew Pietrzkowski, prezes TBS 
„Zieleń Miejska”.  (JM)

BRWINÓW
Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół  
nr 1 w Brwinowie to 
jedna z najważniejszych 
tegorocznych inwestycji 
gminy. Magistrat  
planuje zaciągnąć 
pożyczkę na ten cel.

Prace przy budowie hali ruszyły 
jesienią ubiegłego roku. Obiekt 
ma być gotowy w czerwcu 2017 
r. Poważna inwestycja, więc po-
trzebne są na nią duże środki. 
Mówi się o 9 mln zł. Gmina Brwi-
nów część funduszy pozyska ze 
środków zewnętrznych, a teraz 
rozważa zaciągnięcie pożyczki 

w wysokości ponad 2 mln zł. – 
Zamierzamy złożyć wniosek 
do Funduszu (Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej – przy. red.) 
o niskooprocentowaną pożycz-
kę z priorytetowego programu 
„Poprawa efektywności energe-
tycznej LEMUR – Energoosz-
czędne Budynku Użyteczności 
Publicznej”, którego celem jest 
zmniejszenie zużycia energii, a w 
konsekwencji ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 w związ-
ku z projektowaniem i budową 
nowych energooszczędnych bu-
dynków użyteczności publicznej 
– wyjaśnia Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Radni uznali, że warto ubie-
gać się o pożyczkę. – Poziom 
dofinansowania w formie po-
życzki z tego programu wynosi 
do 1200 zł na 1 mkw. powierzch-
ni o regulowanej temperaturze, 
co w przypadku 1 713,77 mkw.  
naszej hali sportowej daje 
maksymalną kwotę pożyczki 
w wysokości 2 056,524 zł. Umo-
rzenie 60 proc. pożyczki mia-
łoby nastąpić po potwierdzeniu 
osiągnięcia przez budynek od-
powiedniej klasy energoosz-
czędności. Brwinowscy radni 
na ostatniej sesji (16 marca) 
podjęli uchwałę pozwalającą 
na zaciągnięcie tej pożyczki  
– informuje Kosiński.  (JM)

Bedą zabiegać o pożyczkę na halę 
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Okazuje się jednak, że pod 
uwagę brany jest jeszcze inny 
wariant. Jaki? – Konsultacje 
prowadzone przez Polskie Li-
nie Kolejowe wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim, ZTM, 
przedstawicielami gmin i prze-
woźników skupiają się na do-
kładnej analizie wariantu 
modernizacji linii 447, który za-
kłada prowadzenie prac przez  
22 miesiące oraz zamknięciu li-
nii na okres 15 miesięcy – wyjaś- 
nia Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK. 

Znamy także coraz wię-
cej szczegółów dotyczących 
organizacji komunikacji za-
stępczej. – Podczas ostatnie-
go spotkania, które odbyło się 
w zeszłym tygodniu, omawiane 
były możliwości wprowadze-
nia zastępczej komunikacji 
autobusowej na odcinku mię-
dzy Pruszkowem a Warszawą 
oraz skierowania ruchu pocią-
gów podmiejskich w godzinach 
szczytu na linię numer 1 pomię-
dzy Grodziskiem Mazowieckim 
a Warszawą – informuje przed-
stawiciel PKP PLK. I dodaje: 
– Rozpatrywane rozwiązania 
mają na celu zapewnić najlep-
sze połączenie przy moderni-
zacji linii, którą planujemy 
rozpocząć w przyszłym ro-
ku. Powyższy wariant wybra-
ny został przez Polskie Linie 

Remont krótszy, ale uciążliwy
Kolejarze rozważają szybsze przeprowadzenie prac 
na linii Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki

Kolejowe jako optymalny i spo-
tkał się z przychylnymi opinia-
mi przedstawicieli samorządów 

z założeniami prace na linii 447 
mają rozpocząć się w pierwszym 
kwartale 2017 roku. Remont obej-
mie 22-kilometry torów, naprawę 
czterech mostów i trzech wiaduk-
tów, przebudowę peronów i stacji, 
remont dworców, budowę nowego 
przystanku w Parzniewie i tunelu 
w ciągu pruszkowskiej ulicy Dział-
kowej, a nawet ponowną przebu-
dowę podziemnego przejścia dla 
pieszych na dworcu PKP w Prusz-
kowie. Jakie jeszcze zmiany cze-
kają podróżnych? Jak zapewniają 
kolejarze, skróci się czas podróży, 
przybędzie możliwość wprowa-
dzenia dodatkowych połączeń 
na trasie, a odświeżenie peronów 
i stacji sprawi, że korzystanie z nich 
 stanie się dla pasażerów wygodne. 

Trzymamy za słowo.  (EWELINA 
LATOSEK)

oraz przewoźników. Ostateczna 
decyzja co do wyboru warian-
tu zostanie podjęta po dalszych 
konsultacjach oraz rozpatrze-
niu wszystkich uwag. Zgodnie 

Wariant zakłada 
prowadzenie prac 
przez 22 miesiące 
oraz zamknięcie 
linii na okres  
15 miesięcy
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Auto Salomea to 
Autoryzowany Serwis 
Opla i Autoryzowany 
Dealer Isuzu. Salon jest 
częścią Konsorcjum 
Arefiew, w skład którego 
wchodzą firmy związane 
ze sprzedażą, wynajmem 
i kompleksową obsługą 
pojazdów marek: Volvo, 
Hyundai, Skoda, Opel 
i Volkswagen. O zaletach, 
ofercie i lokalizacji salonu 
rozmawiamy z Prezesem 
Spółki – Andrzejem 
Arefiewem.

Czym wyróżnia się oferta 
Auto Salomea?
– Nasza oferta dopasowana jest 
zarówno do przedsiębiorców jak 
i Klientów indywidualnych. Pierw-
szym możemy zaoferować szeroką 
gamę marek samochodowych, m.in. 
Opel, Volvo czy Hyundai, drugim - 
markę Isuzu, której jesteśmy Auto-
ryzowanym Dealerem. Z pustymi 
rękami nie wyjdą od nas klienci za-
interesowani zakupem auta uży-
wanego. W ofercie Auto Salomea 
znajdują się również takie samocho-
dy. W naszym salonie oferujemy po-
jazdy tylko ze sprawdzoną historią. 
Każde z aut otrzymuje nasz certy-
fi kat, gwarancję oraz ubezpieczenie 
kosztów naprawy dopasowane indy-
widualnie do danego pojazdu i po-
trzeb Klienta.

Auto Salomea – Twój Salon, Twój Serwis

A co z oponami letnimi i zimo-
wymi? Ich wymiana jest również 
możliwa?
– Oferujemy pełną usługę wymiany 
opon. Na życzenie klienta możemy 
przechować je w specjalnym magazy-
nie podzielonym na same opony oraz 
całe koła z felgami. Naszym Klientom 
sugerujemy, aby w miarę możliwości za-
opatrzyli się w dwa komplety kół let-
nich i zimowych. Zapewnia to nie tylko 
większe bezpieczeństwo na drodze, ale 
pozwala również zachować dłużej trwa-
łość i zmniejszyć ryzyko uszkodzeń felg 
(szczególnie aluminiowych) zimą. 

Jak wygląda procedura 
sprawdzenia stanu auta 
w Auto Salomea?
– Każdy samochód przechodzi w na-
szym serwisie test 136 punktów kon-
trolnych, pozwalający sprawdzić 
wszystkie podzespoły. Następnie 

zespół specjalistów określa stan au-
ta i przekazuje rekomendację klien-
towi czy samochód powinien zostać 
w serwisie, czy też może być jeszcze 
bezpiecznie eksploatowany.

Sprzedaż i serwis samochodów 
to nie wszystko. Auto Salomea 
to także bogata oferta usług 
dodatkowych. 
– Wszystkim klientom zapewniamy 
bogaty wachlarz usług dodatkowych. 
Oferujemy możliwość odpłatne-
go wypożyczenia auta, zarówno 
w przypadku naprawy w serwisie, 
jak i potrzeby tradycyjnego wynaj-
mu. Naszym klientom pomagamy 
uzyskać finansowanie na zakup 
i serwis samochodu w formie kre-
dytu jak i leasingu, w różnych warian-
tach. Proponujemy również bogatą 
ofertę ubezpieczeń komunikacyj-
nych i pakietów.   

Salon znajduje się obok trasy 
szybkiego ruchu z dwoma 
dużymi węzłami drogowymi. 
Trzeba wiedzieć kiedy 
i gdzie zjechać.
– Dojazd do nas nie jest tak skompli-
kowany jak mogłoby się to wydawać. 
Z Pruszkowa należy kierować się Al. Je-
rozolimskimi i na węźle Łopuszańska 
skręcić w prawo tuż przed wjazdem na 
rondo, potem ponownie w prawo. Nato-
miast od strony Warszawy należy dostać 
się do węzła Łopuszańska i na rondzie 
zjechać w kierunku Mokotowa (ul. Ło-
puszańska), zaraz za rondem skręcić 
w ul. Jutrzenki i na pierwszym skrzy-
żowaniu skręcić w prawo.  

Auto Salomea Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 217 

02-222 Warszawa
www.autosalomea.pl

wykorzystujących ekologiczne lakiery 
i wysokiej jakości materiały gwarantują-
ce odpowiedni efekt wykonanej usługi. 
Klienci mogą być pewni, że naprawiony 
element nie będzie odróżniał się odcie-
niem koloru od reszty nadwozia. 

Ile czasu zajmuje wykonanie na-
prawy pojazdu w Auto Salomea?
– Każdy z nas wie, jak uciążliwa jest dłuż-
sza przerwa bez auta, dlatego staramy się 
wykonywać naprawy w jak najkrótszym 
terminie. Zależy nam na maksymalnym 
komforcie naszych klientów. W trosce 
o ich czas prosimy o wcześniejsze uma-
wianie się na wizyty: osobiście, telefo-
nicznie lub za pośrednictwem internetu. 
Większość części mamy na miejscu, 
a jeśli usterka okaże się nietypowa, to 
niezbędne podzespoły sprowadzamy 
w ciągu 24 godzin. Pracę wykonujemy 
szybko i profesjonalnie, również ceny 
usług są bardzo atrakcyjne.

Ale Auto Salomea to nie tylko 
salon nowych i używanych aut...
– Jesteśmy także profesjonalnym ser-
wisem mechanicznym, blacharskim 
i lakierniczym. Prowadzimy również 
sprzedaż części. Szczególnie serdecz-
nie zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty serwisowej wszystkich użytkow-
ników marki Opel. Jesteśmy Autory-
zowanym Serwisem Obsługi tej marki. 
Naprawiamy również auta innych pro-
ducentów. Wszystkie naprawy wykonu-
jemy profesjonalnie i terminowo. Cały 
czas się rozwijamy i w przyszłości pla-
nujemy poszerzenie oferty autoryzo-
wanej stacji obsługi o kolejne marki. 

Wspomniał Pan o serwisie 
blacharsko-lakierniczym...
– W Auto Salomea jesteśmy w stanie 
naprawić wszelkie uszkodzenia lakieru 
oraz karoserii samochodu. Pracujemy 
na najnowocześniejszych systemach 

OgłOszenie
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PIASTÓW
Duże wydarzenie w Piastowie. 
2 kwietnia Warszawska Orkiestra 
Kameralna „Sonata” im. Bogumi-
ła Łepeckiego wykona nadzwy-
czajny koncert Gloria Polonica 
z okazji 1050. rocznicy chrztu Pol-
ski oraz 90-lecia Piastowa. Repertu-
ar koncertu: Hymn Rzeczpospolitej 

Polskiej, Canzona Di Barocco – Hen-
ryk Czyż, Tryptyk Mariacki – Romu-
ald Twardowski, Rapsodia Góralska 
– Benedykt Konowalski, Serenada 
na smyczki – Mieczysław Karłowicz, 
Barka – Cesareo Gabarain. Warto 
wspomnieć, że w okresie swej dzia-
łalności orkiestra „Sonata” odbyła 

Koncert w 1050. rocznicę chrztu
Polski i 90-lecie Piastowa

wiele artystycznych podróży po 
świecie, uczestnicząc w prestiżo-
wych festiwalach m.in. w Brieve we 
Francji czy w Guadalajara w Meksy-
ku. Start: 2 kwietnia (sobota), godz. 
19. Miejsce: Parafi a p.w.św. Micha-
ła Archanioła w Piastowie, ul. Elizy 
Orzeszkowej 23. Wstęp wolny. (SD) 

Piątek, 25 Marca 2016

EWELINA
LATOSEK

REGION
Po fi asku Forum Dialogu, 
prace nad ustaleniem 
kryteriów oceny 
proponowanych tras 
przebiegu linii 400kV 
rozpoczęła powołana 
przez inwestora 
Grupa Robocza. Efekt 
pierwszego posiedzenia 
pozwala na ostrożny 
optymizm. 

G rupa zajmie się tym, cze-
go nie udało się wypra-
cować w ramach Forum 

Dialogu. Przypomnijmy, miało 
ono stanowić platformę dyskusji 
między samorządami, mieszkań-
cami, organizacjami pozarządo-
wymi i inwestorem, czyli spółką 
Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne. Na lutowym posiedzeniu Fo-
rum doszło jednak do wybuchu 
ogromnych emocji. Merytorycz-
ne rozmowy zerwano, trzy sto-
warzyszenia zdecydowały, że 
do rozmów w tym kształcie już 
nie powrócą. Chodzi o Stowa-
rzyszenie Trudności Usuwamy 
Razem z Jaktorowa, Stowarzy-
szenie Nasza Gmina Jaktorów 
oraz Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Czarny Las. 

W tej sytuacji dalsze konsul-
tacje zawisły na włosku. Inwe-
stor zdecydował jednak o ich 
kontynuowaniu i powołał Gru-
pę Roboczą. Jej pierwsze spo-
tkanie odbyło się we wtorek, 
22 marca. Jak wyglądało? – Dia-
log udało się przeprowadzić 
w zupełnie innym tonie niż na 
ostatnim posiedzeniu Forum 
Dialogu. Niebagatelna w tym 
rola prof. Andrzeja Kraszew-
skiego, który zadeklarował, że 
przeprowadzi ten proces. Uda-
ło się przepracować i uzgodnić 
kryteria środowiskowe, co jest 

Grupa Robocza o linii 400kV
Dalszy ciąg sprawy kontrowersyjnej inwestycji energetycznej 

dużym krokiem naprzód, bo to 
jeden z etapów, które udało się 
zamknąć. Przed nami kolejne 
rozmowy – mówi Jarosław Ko-
walski z Agencji Promocji In-
westycji, która na zlecenie PSE 
obsługuje przedsięwzięcie. – Je-
steśmy zadowoleni z tego w jaki 
sposób strona społeczna chce tę 
sprawę załatwić, że odnosi się 
bardzo merytorycznie i stanęła 

zaproszenie, od niektórych od-
mowę – wyjaśnia Kowalski. 

Zaproszenia nie otrzymały 
media. Dlaczego? – Te posiedze-
nia mają charakter stricte robo-
czy, chcieliśmy uniknąć sytuacji, 
w której przy obecności mediów 
ktoś chciałby pokazywać swoje 
„ja” i nagłaśniać własne intere-
sy. Chodziło o zachowanie me-
rytoryki tego procesu – zapewnia 
przedstawiciel API. 

Jakie wrażenia są po stronie 
społecznej? – Rozpoczęto pra-
ce, uzgodniony został regulamin 
Grupy, zaczęła się rozmowa o kry-
teriach środowiskowych. Myślę, 
że wszystkie strony pojawią się na 
kolejnym posiedzeniu. Wszyscy 
są skłonni do dialogu. Pokłada-
my dużą nadzieję, że jest to praw-
dziwa praca nad kryteriami, a nie 
jedynie ściema, aby przypisać te-
mu potem konsultacje społeczne 
– ocenia Joanna Skrzywanek-Na-
rojczyk, wiceprezes Stowarzysze-
nia Otwarta Brama z Żabiej Woli. 
I dodaje: – Nasze odczucie jest ta-
kie, że wszyscy chcą rozmawiać, 
wszyscy zdają sobie sprawę, że 
trzeba zawrzeć kompromis.

Kolejne posiedzenie Grupy 
Roboczej w sprawie przebiegu 
planowanej linii energetycznej 
Kozienice-Ołtarzew odbędzie 
się 6 kwietnia. 

na wysokości zadania. Podobnie 
jak inwestor. Wrażenia są więc 
pozytywne – dodaje.

Do Grupy Roboczej miały 
szansę dołączyć wszystkie za-
interesowane podmioty, ale nie 
wszystkie wyraziły taką chęć. – 
W pracach mogą uczestniczyć 
przedstawiciele wszystkich gmin 
i stowarzyszeń. Od niektórych 
nie otrzymaliśmy odzewu na 

Grupa Robocza 
zajmie się tym, 
czego nie udało 
się wypracować 
w ramach 
Forum Dialogu 
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PRUSZKÓW
Na skrzyżowaniu 
ulic Komorowskiej 
i Pogodnej w Pruszkowie 
jeszcze do niedawna 
widniało złe 
oznakowanie poziome. 
Po naszej interwencji 
zostało usunięte. 

Przez lata ul. Komorowska 
była drogą jednokierunko-
wą. Jednak w ubiegłym roku 
zmieniono organizację ru-
chu. Odcinek między ul. Gor-
działkowskiego a Pogodną jest 
dwukierunkowy, natomiast 
pierwszeństwo przejazdu ma-
ją kierowcy jadący Komorow-
ską od Granicy oraz Pogodną 
od ul. Bolesława Prusa.

Problem, z którym zwrócił 
się do nas jeden z czytelników 
polegał na złym oznakowaniu 
poziomym, widniejącym przy 
ul. Pogodnej. – Oznakowanie 
poziome sugeruje, że ulica Po-
godna od strony ul. Bolesława 
Prusa jest podporządkowa-
na. Czy jest szansa na zmianę 
oznaczenia? – pytał Witold.

W tej sprawie skontaktowali-
śmy się z zarządcą drogi, w tym 
przypadku z pruszkowskim sta-
rostwem. Niedługo po naszej 
interwencji błędne oznacze-
nie zniknęło. – Oznakowanie 
poziome P-13 (linia warun-
kowego zatrzymania) zostało 
usunięte – mówi Andrzej Bittel, 
naczelnik wydziału Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska. 
– Uzupełnienie oznakowania 
poziomego zostanie wykona-
ne w sprzyjających warunkach, 
w odpowiedniej temperaturze 
i wilgotności powietrza – dodaje.

Przypomnijmy, że 28 maja 
2015 r. (już po zmianie organi-
zacji ruchu) na skrzyżowaniu 
ul. Komorowskiej i Pogodnej 
doszło do tragicznego zderze-
nia samochodu z motocyklem. 
Prowadzący jednoślad zginął 
na miejscu .  (SD)

Złe oznakowanie 
zniknęło

Półrogatki znów ofi arami 
nieuważnych kierowców

REGION
Niedawno 
informowaliśmy, że 
kierowcy uszkadzają 
półrogatki na przejeździe 
kolejowym WKD 
w Otrębusach. Na kolejne 
takie zdarzenia długo nie 
trzeba było czekać. 
20 marca jeden 
z kierowców uszkodził 
półrogatki w Grodzisku.

Elementy samoczynnej sygna-
lizacji i nowe zabezpieczenia 
jakimi są półrogatki, funk-
cjonują na wybranych prze-
jazdach Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej od końca lutego. 
Niestety, wielu kierowców nie 
może przyzwyczaić się do no-
wych rozwiązań. Wjeżdżają na 
przeprawę lekceważąc czer-
wone światło sygnalizatora 
drogowego, po którym nastę-
puje zamknięcie się półrogatek. 
W efekcie drąg rogatki uderza 
w karoserię pojazdu i dochodzi 
do awarii, która może spowo-
dować spore utrudnienia w ru-
chu drogowym.

Do takiej sytuacji doszło 
np. w niedzielę 20 marca. Ok. 
godz. 12 kierowca prowadzą-
cy osobową Toyotą zjechał na 
tory gdy półrogatki zaczęły się 
zamykać. – Potwierdzam taką 

sytuację. Było to podobne zda-
rzenie jakie miało miejsce kilka-
naście dni temu na przejeździe 
w Otrębusach. Mimo uszko-
dzeń urządzenia funkcjonowa-
ły, lecz niepoprawnie. Dlatego 
konieczna była naprawa półro-
gatek – wyjaśnia Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD.

W tego typu sytuacjach kie-
rowcy nie mogą czuć się bezkar-
ni. Kulesza: – Zabezpieczyliśmy 
monitoring z miejsca zdarzenia 
i uszkodzenie infrastruktury bę-
dzie podlegało zgłoszeniu na po-
licję, w celu przeprowadzenia 
dalszych czynności.

Jak już pisaliśmy, od mo-
mentu uruchomienia nowych 
zabezpieczeń (24 luty – przyp. 
red.) do 14 marca na przejeź-
dzie w Otrębusach miało miej-
sce 15 podobnych przypadków. 
Każdorazowo konsekwencją 
uderzenia pojazdu w rogatki 
jest uszkodzenie napędu drą-
ga urządzenia.  (SD)

Kierowca auta 
uszkodził półrogatki 
na przejeździe 
WKD w Grodzisku
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REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa podpisała 
umowę z Trakcją PRKiI 
S.A. na wykonanie 
kompleksowej naprawy 
drugiego toru. Prace na 
linii WKD ruszą w maju.

Remont torowiska nr 2 jest 
kontynuacją robót zrealizowa-
nych w ubiegłym roku, kiedy 
to WKD wykonała general-
ną naprawę toru nr 1. Chodzi 
o najbardziej obciążony szlak 
Warszawa Śródmieście WKD – 
Komorów. Bez tych inwestycji 
niemożliwe byłoby utrzymanie 
odpowiedniego stanu technicz-
nego całej infrastruktury kole-
jowej przewoźnika.

Niedawno podpisano umowę 
na remont drugiego toru. War-
tość tego przedsięwzięcia to 
niemal 16 mln zł. Wykonawca 

inwestycji, czyli Trakcja PRKiI 
S.A., będzie miał szereg zadań 
do wykonania. W ramach re-
montu zostanie m.in. wymie-
niona nawierzchnia toru nr 
2, ławy torowiska będą me-
chanicznie ścięte, podsypka 
tłuczniowa oczyszczona, wy-
mienione zostaną szyny na 
wybranych odcinkach, wyre-
gulowany tor, nastąpi reno-
wacja rowów odwadniających.

Prace potrwają od 1 maja do 
30 września. Od lipca do sierp-
nia możliwe będzie całodobowe 
zamknięcie zarówno toru pierw-
szego jak i drugiego. Pojawi się 
więc zastępcza komunikacja au-
tobusowa. Kolejarze już ogłosili 
przetarg na świadczenie takich 
usług. Niewykluczone, że na tra-
sie pojawią się nowe przystanki. 
Jak udało nam się dowiedzieć od 
rzecznika WKD, potrzebnych 
będzie ok. 35 autobusów.  (SD)

Umowa na remont toru nr 2
Reklama

Dalszy ciąg sprawy kontrowersyjnej inwestycji energetycznej 
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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

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości

życzą
Zarząd oraz pracownicy Spółki Koleje Mazowieckie

Reklama

PRUSZKÓW
Policjanci z Pruszkowa zatrzyma-
li mężczyznę poszukiwanego lista-
mi gończymi za kradzieże. Kamil D. 
wpadł 17 marca, podczas rutyno-
wej kontroli pojazdu. Zapewne nie 
spodziewał się, że funkcjonariusze 
będą chcieli sprawdzić jego doku-
menty. Nie był bowiem kierowcą, 

lecz pasażerem auta. – Funkcjona-
riusze mają prawo wylegitymować 
każdego, kto znajduje się w pojeź-
dzie. Po chwili mieliśmy potwierdze-
nie, że mężczyzna jest poszukiwany 
i został zatrzymany na miejscu – mó-
wi asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy pruszkowskiej policji.– 30-latek 

Poszukiwany listami gończymi
wpadł podczas kontroli pojazdu

był poszukiwany przez Sąd Rejono-
wy w Kutnie, który wydał za nim trzy 
listy gończe. Po ujęciu przez policję 
trafi ł do pomieszczenia dla osób za-
trzymanych w Piastowie. Następnie 
przetransportowano go do zakładu 
karnego, gdzie odbędzie karę za po-
pełnione przestępstwa –  dodała. (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Policjanci z pruszkowskiej 
komendy nie mają 
dogodnych warunków 
do pracy. Od dawna 
mówi się o planach 
rozbudowy ich siedziby. 
Czy inwestycja w końcu 
dojdzie do skutku?

B udynek przy ulicy Kra-
szewskiego 8 nie jest 
zbyt okazały i nie jest 

w stanie sprostać potrzebom 
funkcjonariuszy. A lista jest dłu-
ga. W pruszkowskiej komendzie 
nie ma sali okazań ani odpraw, 
magazynów i archiwów. Te dwa 
ostatnie mieszczą się w... gara-
żach. Część ważnych wydziałów 
jest rozsianych po komisaria-
tach na terenie całego powiatu. 

– Robimy tak, żeby niczego nam 
nie brakowało. Mamy zaplecze, 

Rozbudowa komendy nadal w zawieszeniu
Budynek siedziby pruszkowskiej policji nie jest w stanie sprostać potrzebom funkcjonariuszy 

zgodnie z planami, to we wrześniu 
lub październiku będzie budowa-
ne skrzydło komendy. – Mamy na-
dzieję, że prace uda zakończyć się 
w 2015 roku – dodawał. 

Co ciekawe, w biuletynie in-
formacji publicznej Komendy 
Stołecznej Policji widnieje wia-
domośc, że rozbudowa prusz-
kowskiej komendy jest jednym 
z zadań przygotowanych do re-
alizacji. Warto tu dodać, że in-
formacja ta dotyczy inwestycji 
planowanych na rok 2014. Po-
stanowiliśmy więc sprawdzić, 
czy dojdzie do skutku czy mo-
że trafiła „do szuflady”. – Plan 
rozbudowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie jest 
aktualny, a inwestycja plano-
wana jest do realizacji w latach 
2017 – 2018 – poinformowała 
nas lakonicznie podkom. Iwona 
Jurkiewicz z zespołu prasowe-
go Komendy Stołecznej Policji.

Jak do tych informacji odno-
szą się pruszkowscy policjanci? 
– Tak naprawdę nie od nas za-
leży rozpoczęcie tej inwestycji. 
Otrzymaliśmy powiadomienie 
o planach i terminach. Liczy-
my na to, że w końcu uda się 

zrealizować rozbudowę komen-
dy. Decyzje zapadają jednak na 
wyższych szczeblach. Cierpli-
wie czekamy na rozpoczęcie 
rozbudowy i wierzymy, że do 

niej w końcu dojdzie. Nic inne-
go nie możemy zrobić – pod-
kreśla asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy pruszkow-
skiej policji.  

zakończeniu prac stary budynek 
również miał przejść generalny 
remont. W maju 2013 roku ów-
czesny komendant pruszkowskiej 
policji Waldemar Perdion mówił: 
– Zostaliśmy wciągnięci do pla-
nu rozbudowy komend powiato-
wych i jeżeli wszystko będzie szło 

Starania dotyczące 
rozbudowy 
pruszkowskiej 
komendy policjanci 
rozpoczeli już 
w 2012 r.  

Budynek siedziby pruszkowskiej policji nie jest w stanie sprostać potrzebom funkcjonariuszy 
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go poza jednostką. Wydział Ru-
chu Drogowego znajduje się w Mi-
chałowicach, pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych – w Piasto-
wie. Powiem tak: warunki w ja-
kich pracujemy nie są najgorsze. 
Trochę już widziałem i nie ma 
dramatu. Mam jednak ambicję, 
aby było lepiej, chcę coś po sobie 
zostawić. Chciałoby się stworzyć 
lepsze warunki pracy policjantów, 
a także dla tych, którzy przychodzą 
do nas załatwiać różne sprawy – 
podkreślał w ubiegłym roku podi-
snp. Krzysztof Radzik, komendant 
pruszkowskiej policji. 

Cofnijmy się nieco w czasie... 
Już w 2012 roku policjanci roz-
poczęli starania dotyczące roz-
budowy pruszkowskiej komendy. 
Wsparcia szukali nie tylko wśród 
lokalnych samorządów, po pomoc 
zwrócili się nawet do posłów. Te 
działania przyniosły efekty. Po-
wstał projekt dobudowy nowego 
skrzydła komendy. Dodatkowo po 

 Budynek pruszkowskiej komendy policji przy 
ulicy Kraszewskiego 8



8 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości Piątek, 25 Marca 2016

Dwa worki 
nie załatwiają 
sprawy
OTRĘBUSY
Dwa worki miesięcznie 
to za mało na 
odpady zielone – tak 
uważają mieszkańcy 
Otrębus. Brwinowski 
magistrat proponuje 
im kompostowniki, 
jednak to rozwiązanie 
budzi wątpliwości.

Już wiosna, a więc czas po-
rządków w przydomowych 
ogródkach. Problem w tym, 
że nie wiadomo, co zrobić 
z odpadami zielonymi. Gmi-
na Brwinów ograniczyła ilość 
worków do dwóch. W zamian 
oferuje kompostowniki.

Takie rozwiązanie nie zado-
wala mieszkańców Otrębus. 
– Proponują nam kompostow-
niki, jednak nie mamy miejsca 
na działkach, żeby je postawić. 
Trzeba skosić trawnik, poob-
cinać krzewy i odpadów zbie-
ra się dużo. Nikt nie każe, żeby 
dawali nam 20 worków, jednak 
2-3 to dobre rozwiązanie. Od-
pady są odbierane co dwa tygo-
dnie. Dwa worki miesięcznie 
na odpady zielone to zdecydo-
wanie za mało. Nie rozumie-
my decyzji gminy. Proponują 
nam, że w przypadku dużej 
ilości opadów zielonych mo-
że odbierać je fi rmy zewnętrz-
na. Za jeden worek liczą 5-6 zł. 
Skąd taka decyzja? – pyta jed-
na z mieszkanek ulicy Wesołej.

Przyczyną zmian są kosz-
ty. Gmina Brwinów przyjęła 
rozwiązanie, które zachowu-
je obecną stawkę odbioru za 
odpady. – Mieliśmy wybór: od-
bieramy wszystkie odpady zie-
lone i podnosimy opłaty bądź 
zachowujemy obecną stawkę 
oraz ograniczamy ilość wor-
ków. Z radnymi dyskutowali-
śmy, co zrobić w tej sytuacji. 
Jednogłośnie podjęliśmy de-
cyzję, że zmniejszamy ilość od-
bieranych odpadów zielonych, 
na co zezwala ustawa. Ogłosi-
liśmy kolejny przetarg. Dzięki 
temu każda osoba w gospodar-
stwie domowym zapłaci za 
śmieci 9,40 zł, a nie 12,50 zł. 
Taka decyzja sprawia, że przez 
dwa lata opłaty się nie zmienią 
– wyjaśnia Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Co zatem mają zrobić 
mieszkańcy, którzy produku-
ją dużą ilość odpadów zielo-
nych? Kosiński: – Jeśli ktoś 
ma więcej worków może sko-
rzystać z usług firmy i wte-
dy dodatkowo zapłaci. Rusza 
też nabór na kompostowniki. 
Rozwiązanie to budzi spore 
zainteresowanie.  (JM)
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W Nowej Stacji będzie Carrefour

PRUSZKÓW
Carrefour, francuski 
lider sieci handlowych, 
otworzy w planowanej 
pruszkowskiej galerii 
Nowa Stacja supermarket 
o powierzchni 
1,3 tys. mkw.  

Carrefour ma się znaleźć na 
parterze centrum handlowego 
Nowa Stacja, w pobliżu wejścia 
głównego i dostępu do par-
kingu podziemnego. Decyzję 
o wynajęciu lokalu właśnie tej 
marce nie podjęto bez powo-
du. W badaniach (zleconych 
przez inwestora) przeprowa-
dzonych przez Millward Brown 
ośmiu na dziesięciu ankietowa-
nych mieszkańców Pruszko-
wa odpowiedziało, że w Nowej 
Stacji oczekiwałoby właśnie 
tego sklepu.

– Otwarcie nowego super-
marketu Carrefour w Nowej 
Stacji nie jest przypadkowe. Jest 
to pierwsza i zarazem bardzo 
długo oczekiwana przez miesz-
kańców duża galeria handlo-
wa w Pruszkowie. Jestem 

przekonany, że nowy sklep nie 
tylko znakomicie uzupełnieni 
ofertę naszej sieci w mieście, ale 
będzie również silnym magne-
sem przyciągającym klientów 
do nowego centrum handlowe-
go – mówi Ronan Martin, wice-
prezes Carrefour ds. ekspansji 
i centrów handlowych.

– Sfinalizowanie umowy 
z tak dużą siecią handlową jak 
Carrefour jest potwierdzeniem 
potencjału inwestycyjnego No-
wej Stacji i spełnieniem oczeki-
wań mieszkańców Pruszkowa. 
Obecność w centrum tak silne-
go i rozpoznawalnego najemcy, 
w połączeniu z szeroką ofertą 
rozrywkową i handlową gale-
rii sprawi, że po otwarciu w IV 
kwartale 2017 roku Nowa Sta-
cja stanie się najchętniej odwie-
dzanym miejscem na mapie 
Pruszkowa – powiedział Ma-
ciej Krzewiński z zarządu ECC 
Real Estate. 

Jak już informowalismy w po-
przednim numerze, deweloper, 
ECC Real Estate, kontrakt na 
budowę Nowej Stacji podpisał 
z fi rmą Karmar S. A.  (SD)
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6-latek spacerował bez opieki...
JANKI
17 marca sześcioletni 
chłopiec bez opieki 
chodził po centrum 
handlowym 
w Jankach. Sprawą 
zajmie się sąd.

Chłopiec mieszka niedaleko 
centrum handlowego i zapew-
ne nie raz z rodziną przychodził 
tam na zakupy. Teraz był jednak 
bez opieki. – Sześcioletni chło-
piec mieszka niedaleko centrum 
handlowego w Jankach. Wyszedł 
sam z domu, gdy jego mamy nie 
było w domu. Kobieta poszła na 
chwilę do rodziny – informowa-
ła asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

PODKOWA LEŚNA
Podkowa otrzymała 250 tys. zł do-
fi nansowania na pielęgnację drzew 
w Leśnym Parku Miejskim. 90 proc. 
wartości prac pokryje Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Do pielęgna-
cji zgodnie z wnioskiem przewidzia-
no drzewa od ul. Sportowej i torów 

kolejki WKD do drogi dojazdowej 
do Pałacyku Kasyno – informuje na 
swoim blogu Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy. Jakie prace zosta-
ną przeprowadzone? Wykonawca 
weźmie się m.in. za takie uszkodze-
nia jak złamane gałęzie, usunie su-
che konary. – Działania dotyczą 

250 tys. zł na pielęgnację drzew
w Leśnym Parku Miejskim

całego drzewostanu który znajdu-
je się w Leśnym Parku Miejskim, we 
wskazanym kwartale, a w szczegól-
ności drzew które stanowią poważ-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników – w sąsiedztwie dróg, 
ścieżek pieszych i polan – napisał 
burmistrz Tusiński na blogu. (SD)

Zarząd Województwa Mazowieckiego,
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)  
zawiadamia, że od dnia 25.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Ja- 
giellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl, zosta-
nie wywieszony wykaz części nieruchomości położonej w Pruszko-
wie przy ul. Partyzantów, która została przeznaczona do sprzedaży.

Widok spacerującego sze-
ściolatka zwrócił uwagę kilku 
osób. – Jako pierwszy chłop-
ca zauważył ochroniarz, który 
go znał. Chciał go odprowadzić 
do domu, jednak przechodzące 
panie postanowiły zawiadomić 
o sprawie policję – mówi rzecz-
nik pruszkowskiej policji.

Matka chłopca rozpoczęła 
poszukiwania syna, które za-
kończyły się dość szybko. Sze-
ściolatek wrócił bezpiecznie do 
domu. Ale to nie koniec sprawy. 
– Matka szukała chłopca i po do-
tarciu na miejsce dziecko zostało 
jej przekazane. Zostanie skiero-
wany wniosek do sądu o wgląd 
w sytuację opiekuńczo-wycho-
wawczą – wyjaśnia asp. Karoli-
na Kańka.  (JM) 

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
Pruszkowska linia 
autobusowa nr 1 kursuje 
na trasie PKP – Osiedle 
Staszica. Aby dojechać 
z przystanku przy 
ul. Kubusia Puchatka 
do PKP, a następnie na 
Os. Staszica mieszkaniec 
musiał płacić dwa razy 
za bilet. O co chodzi?

O dległość pomiędzy przy-
stankami przy ulicy Ku-
busia Puchatka a PKP 

wynosi ok. 1 kilometr. Podob-
ną długość autobus musi prze-
jechać od PKP do Os. Staszica. 
Mieszkańcy, którzy chcą sko-
rzystać z autobusowej linii nr 1 
i dojechać z Kubusia Puchatka 
do PKP wnoszą opłatę trzech 
złotych za bilet normalny. Na-
stępnie aby ruszyć dalej z PKP 
w kierunku Os. Staszica, gdzie 
znajduje się pętla, ponownie mu-
szą kupić bilet. Podróżni twier-
dzą, że aby pokonać ten krótki 
odcinek bardziej opłaca się sko-
rzystać z oferty taksówkarzy...

– Wsiadłem do autobusu linii nr 
1 z przystanku, który mieści się tuż 
przy ul. Kubusia Puchatka. Gdy 
dojechałem do PKP kierowca 

Absurd biletowy na linii nr 1?
Pasażer autobusu musiał zapłacić dwa razy za bilet

powiadomił mnie, że muszę kupić 
kolejny bilet jeśli chcę dalej jechać. 
Zaniemówiłem… Kierowca tłu-
maczył, że autobus porusza się na 
linii PKP – Os. Staszica i odwrot-
nie, dlatego za każdym razem gdy 
pojazd dojeżdża do końcowych 

kontakt@wpr24.pl. – Dlaczego 
właśnie tam musiałem kupić drugi 
bilet, skoro pętla autobusowa znaj-
duje się na przystanku Os. Staszi-
ca? – pyta czytelnik.

O wyjaśnienia w tej sprawie 
zwróciliśmy się do Urzędu Mia-
sta w Pruszkowie. – Nie wiem dla-
czego w tym przypadku kierowca 
autobusu nakazał zakup drugie-
go biletu. Wysłaliśmy zapytanie 
w tej sprawie do przewoźnika linii 
nr 1, czyli fi rmy Europa Express 
City, które ma zostać rozpatrzo-
ne do 29 marca. Mam nadzieję, 
że sprawa zostanie wyjaśniona 
– mówi Agnieszka Miros z Wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Do tematu będziemy więc 
wracać. 

przystanków, aby pojechać da-
lej należy kupić bilet – czytamy 
w wiadomości wysłanej na adres 

Pasażer: – Kierowca 
powiadomił mnie, 
że muszę kupić 
kolejny bilet. 
Zaniemówiłem...
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101 busów załadowanych po brzegi podróbkami...
WÓLKA KOSOWSKA
Funkcjonariusze straży 
granicznej ujawnili 
w Wólce Kosowskiej 
kilkaset tysięcy 
podrobionych produktów 
o szacunkowej 
wartości 30 mln zł. 

Zabezpieczono aż 101 busów zała-
dowanych „po brzegi” podróbkami, 

wśród nich znajdowały się takie to-
wary jak odzież wierzchnia, obu-
wie, galanteria skórzana oraz 
kosmetyki. Wszystkie towary po-
siadały podrobione znaki markowe 
i sprzedawane były sklepikarzom, 
hurtownikom, detalistom. Ponad-
to zatrzymano 15 cudzoziemców 
narodowości ormiańskiej, bułgar-
skiej, wietnamskiej i pakistańskiej. 
Oferowali oni produkty nieobjęte 

procedurami celnymi, czyli pocho-
dzące z przemytu. Okazało się też, 
że nie wszyscy zatrzymani legal-
nie przebywali na terenie nasze-
go kraju.  Każda z zatrzymanych 
osób usłyszała zarzuty za handel 
wyrobami z zastrzeżonymi zna-
kami, za co grozi do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Sprawę 
dalej poprowadzi Prokuratura
Okręgowa w Warszawie.  (SD) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Świąteczne życzenia, wspólny po-
siłek oraz możliwość rozmowy 
z drugim człowiekiem. Tak właśnie 
ma wyglądać spotkanie wielka-
nocne dla samotnych, które odbę-
dzie się w Grodzisku w sobotę 26 
marca. – Za przygotowanie inicja-
tywy odpowiada Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Idea spotkania zakłada 
możliwość zgromadzenia wszyst-
kich osób, które wspólnie chciały-
by świętować. To okazja do złożenia 
życzeń, a także możliwość rozmo-
wy z drugim człowiekiem i spędze-
nia wspólnie czasu – mówi Tomasz 
Krupski, wiceburmistrz Grodziska. 

Spotkanie wielkanocne, czyli
rozmowa z drugim człowiekiem  

– Podczas takich spotkań odbywa-
ją się też koncerty oraz loterie fan-
towe, więc każdy ma szansę coś 
wygrać i miło spędzić czas – doda-
je. Spotkanie wielkanocne dla sa-
motnych odbędzie się 26 marca, 
o godz. 10 w Zespole Szkół nr 1 przy 
ul. Żwirki i Wigury 4. (JM)

WiadomościPiątek, 25 Marca 2016

Żeby śmiały się pisanki, 
uśmiechały się baranki, 
mokry Śmigus zraszał skronie, 
dużo szczęścia sypiąc w       
 dłonie. 
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PPPłłłyyywwwaaalllnnniii   KKKAAAPPPRRRYYY   
   

   

Szanowni Klienci informujemy, że w dniach 

26.03 - 28.03.2016 r. 

( sobota, niedziela, poniedziałek ) 

Pływalnia będzie nieczynna 

OgłOszenie

ANNA 
SOŁTYSIAK

PODKOWA LEŚNA
Krzyżówka ulic 
Modrzewiowej 
i Kościelnej 
w Podkowie Leśnej 
będzie przebudowana. 
Czy rozwiązanie 
zaproponowane przez 
magistrat rozwiąże 
problemy kierowców 
i mieszkańców? 

S krzyżowanie ul. Modrze-
wiowej i Kościelnej to 
jedno z newralgicznych 

miejsc na drogowej mapie Pod-
kowy. I trudno się dziwić. Drogi 
są wąskie, brakuje miejsc par-
kingowych, tymczasem obok 
są kościół i szkoła, a nieco da-
lej stacja Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Efekt? Kierowcy 
zostawiają samochody na chod-
nikach, przechodnie nie mają 
możliwości przejścia, a miesz-
kańcy irytują się, że znów ktoś 
zastawił bramę i dzwonią na po-
licję. Kończy się pouczeniem 
i mandatem. Pomaga na krótko. 

Władze miasta-ogrodu po-
stanowiły więc rozwiązać ten 
problem. – Nie jest to łatwe za-
danie. Planujemy przebudo-
wać to skrzyżowanie podobnie 
jak ulicę Moderzewiową, ale 
przy ograniczonym pasie dro-
gowym zbyt wielu opcji nie ma-
my – przyznaje Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. 

Miasto ma już wstępną kon-
cepcję przebudowy wspo-
mnianej krzyżówki. Ostatnio 
zaprezentowało ją mieszkań-
com. Ci zgłosili poprawki, które 
w części zostaną uwzględnione. 
– Na poniedziałkowym spotka-
niu  (21 marca – przyp. red.) było 
blisko 40 osób. Zebraliśmy ich 
opinie i zaraz po świętach bę-
dziemy nanosić poprawki. Sam 

Drogowy supeł do rozwiązania
Plany przebudowy skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Kościelnej 

też mam kilka uwag do tego, co 
zaprezentował nam projektant 
– mówi Artur Tusiński. 

Jakie uwagi zgłosił burmistrz? 
Chodzi o elementy spowolnienia 
ruchu. Według podkowiańskie-
go włodarza dwa skrzyżowania 
Modrzewiowej – z ul. Kościelną 
i Topolową – powinny być wy-
niesione. Dodatkowo na progach 
zwalniających powinny zostać 

ul. Jana Pawła II – Wschodnia. 
Oprócz wymiany nawierzchni 
jezdni planowane jest posze-
rzenie chodnika. Do wykonania 
jest również odwodnienie, po-
nieważ na niewielkim odcinku 
drogi pojawia się problem zale-
wania posesji. Inwestycja będzie 
kosztowna, ale o konkretnych 
kwotach włodarz Podkowy nie 
chce mówić. – Nie robiliśmy 
jeszcze szacunkowych wyli-
czeń. Czekamy na fi nalne pro-
jekty i kosztorysy. Wiemy tylko, 
że fi nansowanie w całości będzie 
spoczywać na naszych barkach. 
Nie mamy co liczyć na dofi nan-
sowanie – przyznaje. 

Projekt jest już w przygotowa-
niu, pozostaje więc pytanie: kie-
dy ruszą prace budowlane? Nie 
mamy dobrych wiadomości dla 
mieszkańców. Na remont trze-
ba będzie poczekać. – Być mo-
że zdecydujemy się na realizację 
tej inwestycji etapami, ponieważ 
w pobliżu skrzyżowania będzie 
powstawać niepubliczne przed-
szkole. Finał jego budowy inwe-
stor przewiduje na 2017 r. Nie 
zrobimy remontu zanim nie za-
kończy się ta inwestycja. Ciężki 
sprzęt zwyczajnie zniszczyłby 
drogę. Z naszym przedsięwzię-
ciem wystartujemy w 2018 r. 
– twierdzi Tusiński. 

ulokowane dwa przejścia dla 
pieszych. Chodzi o „zebrę” przy 
szkole oraz przejście w rejonie 
planowanej ścieżki rowerowej. 
– Pozostałe elementy spowol-
nienia ruchu jakie możemy tu 
zastosować to szykany. Miesz-
kańcy również opowiadają się 
takim rozwiązaniem – podkre-
śla burmistrz. 

Skrzyżowania to jednak nie 
wszystko. Podkowiański ma-
gistrat zamierza przebudować 
ulicę Modrzewiową na odcinku 

Miasto ma już 
wstępną koncepcję 
przebudowy 
krzyżówki
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Podział Mazowsza
tematem dyskusji
REGION
Podział Mazowsza to 
kwestia wywołująca 
wiele kontrowersji. 
O sprawie dyskutowano 
podczas konferencji 
„Podział województwa 
mazowieckiego 
– błąd społeczny 
i ekonomiczny?” 
zorganizowanej przez 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego 
i Uniwersytet Warszawski.

Zdaniem zwolenników po-
działu administracyjnego Ma-
zowsza stworzy to szansę na 
rozwój regionu podwarszaw-
skiego, pozwoli pozyskać do-
datkowe środki z funduszy 
europejskich. Natomiast prze-
ciwnicy podziału podkreślają, 
że pomysł ma charakter poli-
tyczny i jako jedyne rozsadne 
rozwiązanie podają możli-
wość wydzielania dwóch jed-
nostek statystycznych.

Utworzenie dwóch oddziel-
nych jednostek administracyj-
nych wiąże się z koniecznością 
tworzenia nowych struktur. 
Zdaniem marszałka woje-
wództwa mazowieckiego to zły 
pomysł. – Na poziomie admi-
nistracyjnym podział na dwa 
województwa oznaczałby du-
blowanie struktur decyzyjnych, 
jak też wszystkich wojewódz-
kich służb i urzędów. Na po-
ziomie finansowym podział 
województwa przyniósłby ra-
dykalny spadek dochodów 

przy znacznie mniejszym spad-
ku obciążeń. Z orientacyjnych 
szacunków dotyczących ad-
ministracyjnego wyłączenia 
Warszawy wynika, że nowe 
województwo mazowieckie 
miałoby podobną powierzch-
nię, ale drastycznie niższe do-
chody – wyjaśnia marszałek 
Adam Struzik.

W opinii zwolenników ad-
ministracyjnego podziału Ma-
zowsza wiąże się to z większym 
dostępem do środków fi nanso-
wych. Czy tak jest rzeczywiście? 
– Jeśli chodzi o fundusze regio-
nalne Unii Europejskiej, ich 
podział nie zależy od podziału 
administracyjnego, a statystycz-
nego. Województwo mazowiec-
kie kwalifi kuje się do podziału 
na dwie jednostki NUTS-2, 
co zapewni możliwość dosto-
sowania rodzaju pomocy unij-
nej do potrzeb danej części 
województwa. Obecnie na po-
ziomie unijnym procedowany 
jest wniosek o wydzielenie pod 
względem statystycznym War-
szawy i otaczających ją powia-
tów. W ten sposób wysokość 
i ukierunkowanie środków bę-
dzie adekwatne zarówno do po-
trzeb regionu stołecznego, jak 
i pozostałych części wojewódz-
twa. Równocześnie nie zostanie 
utracona możliwość prowadze-
nia spójnej polityki długofalo-
wej i bieżącej względem całego 
regionu – przedstawiał swoją 
opinię Piotr Brzeski, dyrektor 
Mazowieckiego Biura Plano-
wania Regionalnego.  (JM)

OgłOszenie

PRUSZKÓW
TBS „Zieleń Miejska” 
chce jeszcze w tym 
roku wyremontować 
zabytkową kamienicę 
przy ul. Bolesława 
Prusa 66.

Budynek powstał ok. 1882 ro-
ku. Kamienica znajduje się pod 
ochroną konserwatora zabyt-
ków, jednak większość miesz-
kańców Pruszkowa widzi 
w niej raczej ruderę niż robią-
cy wrażenie obiekt. I trudno się 
dziwić: popękane tynki w kil-
ku miejscach odpadły i odsło-
niły cegły.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska”, 
zarządca budynku, szuka fi rmy, 
która zajmie się remontem ka-
mienicy. A pracy będzie sporo. 
Trzeba zrobić nową elewację, 
wymienić okna. Wykonawca 
będzie musiał również wybić 
wcześniej zamurowane otwory 
okienne. Remont obejmie też 
dach i klatkę schodową. Kamie-
nica zostanie wyposażona w in-
stalacje ciepłej wody użytkowej 
i centralnego ogrzewania. Te 
rozwiązania ułatwią życie lo-
katorom budynku.

Jeśli TBS już w pierwszym 
postępowaniu znajdzie wyko-
nawcę robót, to jest szansa, by 
remont ruszył jeszcze w kwiet-
niu. Utrudnienia związane z pro-
wadzeniem prac nie będą trwały 
zbyt długo. Zarządca budynku 
zakłada maksymalnie trzy mie-
siące. To oznacza, że najpóźniej 
w lipcu kamienicę przy ul. Pru-
sa 66 będzie można podziwiać 
w nowej odsłonie.  (AS)

Kamienica 
wypięknieje 
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PRUSZKÓW
O konieczności wymiany na-
wierzchni na placu zabaw w Parku 
Kościuszki mówiło się już w ubie-
głym roku. Pruszkowski magistrat 
zapewniał, że zarezerwuje środki na 
ten cel. – W niektórych miejscach 
nawierzchnia odkleja się – wyjaśnia 
Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, 

naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska w Pruszkowie. W za-
kres prac wejdzie rozebranie prawie 
700 mkw. nawierzchni, wyrówna-
nie istniejącej podbudowy oraz wy-
konanie nowej nawierzchni na bazie 
granulatu gumowego i kleju poli-
uretanowego. – To plac dla małych 

Plac zabaw w Parku Kościuszki 
czeka na nową nawierzchnię

dzieci. Jeśli maluch spadnie na 
tego typu podłoże to nic mu się 
nie stanie – mówi Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska. 24 marca minął 
termin składania ofert przez ewen-
tualnych wykonawców. Prace na 
placu zabaw powinny zostać zreali-
zowane do 29 kwietnia. (JM)

Piątek, 25 Marca 2016

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Inwestycji, również 
oświatowych, 
w Grodzisku nie 
brakuje. Do długiej listy 
przedsięwzięć niebawem 
dołączy kolejne. Miasto 
ma w planach budowę 
nowej hali sportowej
przy Gimnazjum nr 3.

W grodziskim gimna-
zjum znajdującym 
się przy ulicy Lecha 

Zondka uczy się blisko 600 dzie-
ci. Tak liczną grupą opiekuje się 
50 nauczycieli. Kłopot w tym, że 
budynek, w którym działa szkoła 
nie jest w stanie sprostać ocze-
kiwaniom uczniów. I trudno się 
dziwić. Czterokondygnacyjny 
obiekt ma już swoje lata, powstał 
w 1969 roku. Początkowo mie-
ściła się w nim Szkoła Podsta-
wowa nr 5. Od 1999 r. siedzibę 
ma tu gimnazjum. 

Placówka jest w dobrym 
stanie, ale... Bolączką obiektu 
jest sala gimnastyczna, która 
nie stanowi dobrego zaplecza 
sportowego. Ma się to zmienić. 
– Gimnazjum przy ulicy Lecha 
Zondka to nasza największa pla-
cówka tego typu. Uczy się w niej 

Powstanie nowa, większa hala
Grodzisk planuje rozbudowę Gimnazjum nr 3 przy ul. Lecha Zondka 

mnóstwo młodych ludzi. Kłopot 
jednak w tym, że istniejąca sa-
la gimnastyczna jest mała. Do-
datkowo w szkole brakuje kilku 
pomieszczeń – mówi nam Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – 
Dlatego chcemy rozbudować 
tę placówkę. Głównie skupia-
my się na budowie nowej ha-
li sportowej, tak, by młodzież 
miała gdzie trenować – dodaje. 

Gmina szuka właśnie pro-
jektanta, który przygotuje do-
kumentację pozwalającą na 
dobudowę nowej hali sporto-
wej. Zgodnie z założeniami sala 

gimnastyczna będzie miała par-
kiet o wymiarach 24x30 metrów. 
Uzupełnieniem będzie zaplecze. 

zabraknie pomieszczenia socjal-
nego oraz niewielkich trybun 
–  zmagania młodych sportow-
ców będzie mogło z nich oglądać 
50 osób. Na przygotowanie pla-
nów projektant będzie miał 200 
dni od chwili podpisania umo-
wy. To oznacza, że dokumen-
tacja projektowa powinna być 
gotowa pod koniec 2016 roku. 

Pozostaje więc pytanie: kiedy 
ruszy budowa? – Prace budow-
lane będziemy chcieli rozpo-
cząć w 2017 roku. Ze względu 
na inne przedsięwzięcia wcze-
śniejsze rozpoczęcie tej inwe-
stycji byłoby dla nas trudne. 
Myślę, że w ciągu roku uda się 
wybudować nową halę. Ucznio-
wie mogliby z niej korzystać 
już w 2018 r. – twierdzi bur-
mistrz Benedykciński. 

Dziś jeszcze nie wiadomo 
jaki los czeka gimnazja. Decy-
zje na najwyższych szczeblach 
jeszcze nie zapadły. Co ciekawe, 
nawet w przypadku likwidacji 
gimnazjów obiekt przy ul. Lecha 
Zondka zostanie rozbudowa-
ny. – Niezależnie od wszyst-
kiego w tym miejscu będzie 
działać placówka oświatowa 
– czy to gimnazjum czy szkoła 
podstawowa. Chcemy, by dzie-
ci i młodzież miały tu dogodne 
warunki do nauki – podkreśla 
grodziski włodarz. 
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Znajdzie się tu mała sala do ćwi-
czeń (ok. 100 mkw.) oraz zaple-
cze szatniowo-sanitarne. Nie 

Nowa hala 
sportowa powinna 
być gotowa 
w 2018 roku

Grodzisk planuje rozbudowę Gimnazjum nr 3 przy ul. Lecha Zondka 

 W gimnazjum przy ulicy Lecha Zondka w Grodzisku uczy 
się blisko 600 dzieci

PRUSZKÓW
Sport daje ogromny 
zastrzyk energii. Tak 
jest w przypadku 
niepełnosprawnego 
Artura Świercza 
z Pruszkowa.

Artur Świercz, który porusza się 
na wózku inwalidzkim, w sporcie 
zakochany jest „po uszy”. – Je-
stem wielkim orędownikiem 
podejmowania jakiejkolwiek 
aktywności ruchowej przez lu-
dzi. Piłka nożna, w zestawieniu 
z moją niepełnosprawnością, 
jest paradoksalnie jedną z mo-
ich ulubionych form spędzania 
czasu. I to bez względu na to, czy 
jestem z nią związany jako kibic 
czy wcześniej jako zawodnik, gdy 
wychodziłem na boisko razem ze 
swoim bratem. W zasadzie nie 
było chwili, żeby piłki nie było 
w moim życiu – wyjaśnia.

– Przez kilka lat trenowałem 
szermierkę na wózkach inwalidz-
kich. W tej dyscyplinie sportu uda-
ło mi się dostać do reprezentacji 
Polski i zdobywać medale na za-
wodach rangi krajowej. Ponadto 
brałem udział w mistrzostwach 
świata (9. miejsce) i mistrzostwach 
Europy (10. miejsce) oraz różnych 
Pucharach Świata. Jako kibic daję 
natomiast upust swoim emocjom 

na meczach pruszkowskich dru-
żyn, czyli piłkarskiego Znicza 
Pruszków i mojej miłości PTS-
-u Lider Pruszków, koszykarskie-
go klubu kobiet. W koszykówkę 
również grywam na szkolnych 
boiskach. Choć muszę stawiać 
na nich czoła pełnosprawnym 

coraz bardziej kręci mnie Worko-
ut i Kalistenika. Jest też oczywi-
ście piłka nożna – opisuje Świercz.

Czasami rzeczywistość okazu-
je się brutalna. Artur: – Niestety 
z szermierką musiałem dać sobie 
spokój, bo w Polsce sport niepeł-
nosprawnych na pewnym etapie 
się kończy. Finanse, przyszłość 
zawodowa i czasem zdrowie po 
prostu nie pozwalają na kontynu-
owanie kariery.

Artur Świercz jest blisko zwią-
zany z pruszkowską ligą piłki noż-
nej Playarena. – Przyglądam się 
lidze dość uważnie, ponieważ 
chciałbym być częścią tego feno-
menalnego dzieła, którego twórca-
mi w Pruszkowie jesteśmy także 
i my. W tej chwili trwa drugi sezon 
w historii w naszym mieście i w 
mojej ocenie postęp jest ogrom-
ny – ocenia.  (JM)

Niepełnosprawność? Daję radę!  
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przeciwnikom, to chyba daję ra-
dę. Bardzo ważny w moim życiu 
jest ruch. Chodzę na siłownię, lecz 

Artur Świercz jest 
blisko związany 
z pruszkowską 
ligą piłki nożnej 
Playarena

Postępy na budowie 
CDK robią wrażenie

PRUSZKÓW
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego to jedna 
z fl agowych inwestycji 
pruszkowskich władz. 
Jak idzie budowa? 
Postanowiliśmy 
zajrzeć na jej plac. 

Potężny budynek od półtora roku 
powstaje u zbiegu ulicy Bohate-
rów Warszawy i Al. Jerozolim-
skich, nieopodal Hali Znicz. 
Choć o inwestycji było głośno 
już w momencie jej rozpoczęcia, 
część mieszkańców i kierowców 
(szczególnie z innych miejscowo-
ści), którzy pokonują pobliskie 
ruchliwe skrzyżowanie, do dziś 
zastanawia się co to za budowa. 

Wrażenie robią przede 
wszystkim rozmiary gmachu 
Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego. Te można już ocenić gołym 
okiem, bo stan prac konstrukcyj-
nych jest bardzo zaawansowany. 
Obiekt będzie miał powierzchnię 
aż 17 tys. mkw. Będzie nowym 
„domem” m.in. dla Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Zespołu Pieśni 
i Tańca „Pruszkowiacy”, znaj-
dzie się tam zaplecze Miejskiego 
Zarządu Obiektów Sportowych.

To oczywiście nie wszystko. 
W trzykondygnacyjnym bu-
dynku znajdzie się sala wido-
wiskowo-kinowa z prawie 400 
miejscami na widowni, sale ta-
neczne i prób, pracownie mu-
zyczne i plastyczne, a także strefa 
aktywności fi zycznej. Pojawią się 
siłownie, pomieszczenia masażu 
i sala do ricocheta. Nie zabraknie 
odpowiedniej bazy parkingowej. 
Naziemny plac pomieści 138 sa-
mochodów, podziemny – 181.

A jak przebiegają roboty? 
– Wszystko idzie zgodnie z pla-

nem, w grudniu zamknięty został 
stan surowy, teraz trwają prace 
wewnętrzne. Zakończono kon-
strukcję budynku CDK, muro-
wanie ścianek wewnętrznych 
i zewnętrznych, przebudowę sieci 
kanalizacji deszczowej zewnętrz-
nej oraz przyłącza wody – infor-
muje Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. I dodaje: – Obecnie zakoń-
czono procedurę projektową dla 
elewacji, ścian wspinaczkowych 
oraz dachu budynku.

Zaawansowanie prac wynosi 
33 proc. – Prowadzone są robo-
ty: instalacyjne wewnętrzne, war-
stwy spadkowe na dachu, montaż 
rusztowań zewnętrznych, montaż 
elewacji na ścianie południowej 
– mówi Elżbieta Korach.

Całość ma być gotowa jesienią 
2017 r. i pochłonąć ponad 70 mln 
zł. Dodatkowym kosztem będzie 
wyposażenie Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego. W tym przy-
padku miasto zamierza sięgnąć 
po unijne dotacje, które pozwolą 
na urządzenie wnętrza obiektu. 

Początkowo plany tak dużej 
i kosztownej inwestycji budzi-
ły kontrowersje wśród miesz-
kańców Pruszkowa. Z czasem 
emocje opadły. Przypomnijmy, 
pierwszą łopatę na placu budo-
wy wbito w listopadzie 2014 r. –  
Cieszę się, że możemy rozpocząć 
realizację. Jestem też pewien, że 
za parę lat ci, którzy dzisiaj są 
niezadowoleni, zmienią zdanie, 
mogąc korzystać ze wszystkiego, 
co obiekt ten zapewni – mówił 
półtora roku temu, podczas uro-
czystości wmurowania kamienia 
węgielnego, Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa.  (EL)
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Już myślą 
o zimie
MICHAŁOWICE
Powitaliśmy wiosnę, 
czekamy zatem 
na ciepłe dni. 
Jednak gmina 
Michałowice myśli 
już o zimowym 
utrzymaniu dróg i ulic.

Michałowice ogłosiły prze-
targ w tej sprawie. W zakres 
prac wykonawcy wejdzie 
m.in. mechaniczne odśnie-
żanie placów i parkingów, 
zwalczanie śliskości chod-
ników, posypywanie ich 
piaskiem z dodatkiem soli, 
ręczne odśnieżanie szlaków 
dla pieszych oraz przystan-
ków autobusowych. 

Dlaczego gmina tak wcze-
śnie przygotowuje się do ko-
lejnej zimy? – Doświadczenie 
z poprzednich sezonów na-
uczyło nas, że lepiej wcześniej 
się zabezpieczyć. Wiosną 
rozstrzygniemy przetarg 
i na jesieni będziemy mieli 
spokój, a zarazem pewność, 
że w przypadku wcześniej-
szych opadów śniegu nasze 
drogi zostaną uporządkowane 
– wyjaśnia Krzysztof Grab-
ka, wójt Michałowic.  (JM)

FOTOMIGAWKA

 Ponad dwa promile alkoholu we krwi miał kierowca, który 19 marca 
uderzył autem w słup energetyczny przy ul. Kilińskiego w Grodzisku. 
– Kierujący Audi A6 skręcił z ulicy Sienkiewicza w ul. Kilińskiego. Nie 
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył 
w słup, który się przewrócił. Kierowca znajdował się pod wpływem 
alkoholu. Miał ok. 2,5 promila alkoholu we krwi – opisywał asp. Sławomir 
Janowiec z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.  (JM) 
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych,

składamy wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Pruszkowskiego, 

najlepsze życzenia. 
Niech światło prawdy i miłości 

płynące z Wielkanocnego Poranka 
opromienia nasze życie, 
wzmacnia, dodaje sił, 

a nasze serca napełnia pokojem 
i radością.

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski 

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.
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BRWINÓW
W gminie Brwinów odbędą się wy-
bory uzupełniające. Powód? Jeden 
z rajców, Krzysztof Falkowski, zre-
zygnował z zasiadania w radzie. Ta-
ką decyzję ogłosił pod koniec lutego. 
Wojewoda wyznaczył już termin 
wyborów uzupełniających. O tym, 
kto zajmie miejsce Falkowskiego, 

mieszkańcy okręgu nr 9 zdecydują
5 czerwca. Przypominamy, że chodzi 
o ulice: Akacjową, Gardenii, Graniczną 
(numery parzyste 2-32), Helenowską, 
Jesionową, Krańcową , Mazowiecką, 
Miodową, Nowoprojektowaną, Owsia-
ną (numery nieparzyste 11-37 oraz nu-
mery parzyste 18-34), Parzniewską, 

5 czerwca odbędą się wybory 
uzupełniające do rady miejskiej 

Pedagogiczną (numery nieparzyste 
19-55 oraz numery parzyste 22-50), 
Piastowską, Polną, Pruszkowską 
(numery nieparzyste 45-49), Pszcze-
lińską (numery nieparzyste 33-99j), 
Rodzinną, Wiktorską, Wiosenną (nu-
mery nieparzyste 11-21 oraz numery 
parzyste 12-40), Zieloną. (EL) 

Piątek, 25 Marca 2016

Reklama

BRWINÓW
Jak już pisaliśmy, od 
kwietnia w Brwinowie 
będzie działała szkoła 
piłkarska Legia Soccer 
School. Stołeczny klub 
skompletował pierwsze 
grupy treningowe, ale 
zapisy nadal trwają. 

Dla młodych adeptów futbo-
lu z Mazowsza gra w Legii to 
spełnienie marzeń. Perspek-
tywa treningów w szkole pił-
karskiej stołecznego klubu 
zapewne niejednego małego 
piłkarza przyprawia o szyb-
kie bicie serca. Wiadomo, że 
swoich sił będą chcieli spró-
bować  c h łopc y w różny m 
wieku i różnych umiejętno-
ściach. – Podział na grupy co 
do zasady odbywał się będzie 
według kryterium wieku. Jed-
nak równie ważnymi, dodatko-
wymi kryteriami branymi pod 
uwagę będą motoryka, koor-
dynacja ruchowa i umiejętno-
ści techniczne. Zakładamy, że 
zawodnicy w poszczególnych 
grupach powinni reprezento-
wać podobny poziom, co pozy-
tywnie przełoży się na jakość 

treningów, integrację grup 
i czynione postępy – wyjaśnia 
Maciej Podgórski, Partner Le-
gia Soccer Schools.

Pierwsi chętni już są. Maciej 
Podgórski: – Aktualnie mamy 
skompletowane cztery grupy 
treningowe w rocznikach 2005, 
2006, 2007 i 2008. Nie jest to 
jeszcze liczba ostateczna, gdyż 
zapisy wciąż trwają. Docelo-
wo, w perspektywie roku, pla-
nujemy utworzyć ok. 10 grup 
treningowych. Dbając o jakość 

Kompletują grupy adeptów futbolu 

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

ŻÓŁWIN
O rozbudowie siedziby 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żółwinie 
mówiło się od dawna. 
Prace mają wystartować 
niebawem, a ich fi nał 
przewidziano na listopad. 
Niewykluczone, że do OSP 
trafi  też nowy samochód.

W ubiegłym roku bur-
mistrz Brwinowa 
spotkał się z załogą 

OSP w Żółwinie. Przedstawił 
koncepcję rozbudowy siedzi-
by, z których strażacy wybrali, 
ich zdaniem, najlepszą. Jednak 
potrzeba było czasu, aby ruszyć 
z inwestycją. Najpierw przystą-
piono do kompletowania doku-
mentacji, w tym projektu oraz 
pozwolenia na budowę. W bu-
dżecie na 2016 rok gmina zabez-
pieczyła środki na rozbudowę 
OSP w Żółwinie.

W lutym tego roku magistrat 
ogłosił przetarg i wyłonił wyko-
nawcę prac. W postępowaniu zło-
żono aż 10 ofert. Wygrała Firma 
Kartel S.A., która za rozbudowę 
strażnicy zgarnie ponad 1,1 mln zł.
Wszystko jest już niemal dopięte 
na ostatni guzik. Prace ruszą po 
świętach. – W tym tygodniu wy-
konawca ma przygotować się do 
rozbudowy. Z racji tego, że ma-
my okres świąteczny to prace 

Finał robót w listopadzie
Wkrótce wystartuje rozbudowa siedziby OSP w Żółwinie 

rozpoczną się w przyszłą środę. 
Na początek przeprowadzona zo-
stanie rozbiórka budynku garażo-
wego – wyjaśnia Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów.

Strażacy zyskają nowy garaż, 
w którym zmieszczą się samo-
chody oraz sprzęt. – Cały budy-
nek składa się z dwóch części. 
Ta pierwsza, czyli zaplecze ad-
ministracyjne, gdzie znajduje 

ciężki Man, średni Star oraz sa-
mochód-furgonetka. W łączni-
ku będą łazienki, szatnie oraz 
małe pomieszczenia gospodar-
cze. Na zewnątrz wykonane zo-
stanie ogrodzenie, wjazd z kostki 
oraz miejsca parkingowe – wyli-
cza burmistrz Brwinowa.

Dobrym zwieńczeniem roz-
budowy strażnicy byłoby po-
zyskanie nowego samochodu. 
– Strażacy w dyspozycji ma-
ją 30-letniego Stara. Chcemy 
pozyskać nowy samochód. 
W tym celu złożyliśmy wnio-
sek do marszałka województwa 
o 100 tys. zł dotacji. Będzie-
my też starać się o pozyskanie 
funduszy ze środków unijnych. 
W tym przypadku chodzi o kwo-
tę 353 tys. zł. Z kolei z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na ten cel można 
pozyskać 190 tys. zł. Zobaczy-
my, czy uda nam się otrzymać te 
środki. Zakup tego typu samo-
chodu to koszt 850 – 900 tys. zł
– mówi burmistrz Kosiński. 

się m.in. sala widowiskowa po-
zostanie bez zmian. Konieczna 
jest rozbiórka budynku garażo-
wego, którego stan techniczny 
nie jest najlepszy. Dostawimy 
nowy garaż. Zmieszczą się tam 

Finał prac przy 
rozbudowie siedziby 
OSP przewidziano 
na listopad 

o
SP

 Ż
ó

łw
in

/F
a

c
eb

o
o

k

PRUSZKÓW
Na jednym 
z pruszkowskich 
placów budowy doszło 
do bójki pomiędzy 
pracownikami. Dwóch 
mężczyzn napadło 
na współlokatora. 
Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło na po-
czątku ubiegłego tygodnia. 
Pruszkowscy policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o pobitym męż-
czyźnie. – W wyniku podjętych 
czynności policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn. Jak się 
okazało 35 i 26-latek podczas 
wieczornego spożywania alko-
holu i drobnych nieporozumień 
z „nowym kolegą” pobili go tak 
dotkliwie, że mężczyzna trafi ł do 
szpitala – informuje asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Jakie obra-
żenia odniósł poszkodowany? 
– Wezwanie otrzymaliśmy na 
ul. Kolejową. Pobitemu męż-
czyźnie ciężko się oddychało. 
Z ogólnymi potłuczeniami zo-
stał przewieziony do Szpitala 
Powiatowego w Pruszkowie – 
mówi Maciej Sikorski, rzecz-
nik prasowy Falck Medycyna. 
Zatrzymanym mężczyznom 
postawiono zarzut pobicia, do 
którego się przyznali. Prokura-
tor zastosował wobec nich dozór 
policyjny. Za przestępstwo po-
bicia grozi do trzech lat pozba-
wienia wolności.  (SD)

Bójka na placu 
budowy Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg 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, poło-

żona 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, na okres 

trzech lat – bez prawa zabudowy.
5. Terminy poprzednich przetargów: 15 stycznia, 11 marca 2016 r. Oba 

przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
B. Warunki przetargu: 
1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi:  

2 100,00 zł brutto (stawka VAT – zw. na podst. rozporządzenia Mini-
stra 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 czerw-
ca roku 2017.

2. Czynsz dzierżawny może być wnoszony w czterech kwartalnych ratach.
3. Wadium w kwocie 420,00 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 
8 kwietnia 2016 r., do godziny 15 00.  

4.  Termin przetargu:
 Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powia-

towym 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 zawia-
domieniu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

7.  Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie 
skutkowało utratą wadium.

8.  Wpłacenie 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.

OgłOszenie
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wyselekcjonowanych trene-
rów Legia Soccer Schools 
(LSS). Wszyscy trenerzy posia-
dają już doświadczenie w pro-
wadzeniu grup dziecięcych 
i młodzieżowych, a dodatko-
wo przeszli szkolenia i egza-
min praktyczny w ramach LSS. 
Niezależnie przewidziane są 
wizyty centralnych koordyna-
torów sportowych Legia Soc-
cer Schools, którzy na bieżąco 

będą doradzać trenerom pro-
wadzącym zajęcia oraz oceniać 
jakość prowadzonych trenin-
gów. Proces szkolenia oparty 
jest na metodyce kształcenia 
młodych piłkarzy opracowa-
nej przez Akademię Piłkarską 
Legii Warszawa. Treningi pro-
wadzone będą według konspek-
tów opracowanych przez Legia 
Soccer Schools – twierdzi Ma-
ciej Podgórski.  (JM)

szkolenia przewidujemy, że 
każda grupa będzie liczyć mak-
symalnie 15 zawodników.

Piłka nożna to nie tylko 
mecze, ale przede wszystkim 
treningi. Młodzi zawodnicy 
muszą być gotowi na potęż-
ną dawkę ćwiczeń. – Trenin-
gi będą prowadzone przez 

Każda grupa 
treningowa będzie 
liczyć maksymalnie 
15 zawodników
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„Nie można przestać kochać…” 
Młodzi artyści w repertuarze Bohdana Łazuki

P rzesłuchania odbyły się 1 mar-
ca w Zespole Szkół nr 1 w Gro-
dzisku Mazowiecki, przy ulicy 

Żwirki i Wigury. Finał konkursu od-
był się 8 marca w Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim. Orga-
nizatorami wydarzenia były szkoły: 
Liceum Ogólnokształcące przy Zespo-
le Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół Tech-
nicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim. 

Na scenie zaprezentowało się 
dziewięciu fi nalistów, którzy zostali 
wyłonieni we wcześniejszych, mię-
dzyszkolnych eliminacjach. Za naj-
lepszego wykonawcę uznano Jakuba 
Szmajkowskiego, z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Międzyborowie. Podczas 
gali finałowej wystąpił zwycięzca 

ubiegłorocznej edycji  przeglądu – 
Piotr Zubek z Międzynarodowego 
Gimnazjum Argonaut w Warszawie. 

Oprócz gościa honorowego – Boh-
dana Łazuki,  w skład jury weszli: Cze-
sław Majewski – kompozytor, pianista, 
aktor kabaretowy, Paweł Twardoch 
– dyrektor Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim, Wioletta Hajdus – 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. T. Bairda w Grodzisku Mazowiec-
kim, Cezary Skalski – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 
Andrzej Chojnacki – dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych i Licealnych 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 
reprezentowali: Jerzy Terlikowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu oraz 

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

„Nie można przestać kochać” – tak brzmiała myśl przewodnia tegorocznego 3. Grodziskiego Prze-
glądu Piosenki z Tekstem. Gościem honorowym był Bohdan Łazuka, jeden z najpopularniejszych 
i najbardziej lubianych aktorów polskich, piosenkarz. 

Lidia Abramczyk, Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Sportu.

Podsumowania przeglądu dokonał 
Cezary Skalski, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowiecki, 
który podziękował m.in. Staroście Gro-
dziskiemu – Markowi Wieżbickie-
mu oraz Starostwu za zaangażowanie 
i pomoc w realizacji wydarzenia oraz 
ufundowanie nagród dla uczestników.  

Grodziski Przegląd Piosenki z Tek-
stem cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród młodzieży, daje bowiem 
możliwość poznania twórczości po-
szczególnych artystów, prezentacji 
umiejętności wokalnych i artystycz-
nych oraz realizacji własnych pasji. 

Anna Gębalska-Berekets
Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Gmina Brwinów będzie gotowa w terminie do jego obsługi. 
Od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych. 

Gmina Brwinów również przygo-
towuje się do wdrożenia Pro-
gramu. Rada Miejska uchwałą 

z dnia 2 marca 2016 r. wyznaczy-
ła Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brwinowie jako jed-
nostkę realizującą Program. Jednak 
możliwości lokalowe i organizacyj-
ne na dzień dzisiejszy nie pozwala-
ją na sprawną obsługę przyjmowania 
wniosków. Dlatego też 8 marca zosta-
ła podpisana umowa wynajmu lokalu, 

położonego w bliskiej odległości od 
Urzędu Gminy i Ośrodka, mieszczą-
cych się przy ul. Kościuszki. Obec-
nie trwają prace modernizacyjne 
w wynajętym lokalu, mające na ce-
lu wyposażenie go w sprawne i szyb-
kie łącza telefoniczne i internetowe 
oraz utworzenie stanowisk obsługi 
mieszkańców. Do nowej fi lii Ośrod-
ka będzie również przeniesiona obsłu-
ga świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, w celu uniknięcia 

zbędnej „wędrówki” mieszkańców 
pomiędzy budynkami. 

Wnioski można składać już od 
1 kwietnia, osobiście, za pośrednic-
twem poczty lub przez internet. Nie 
ma jednak potrzeby składania wniosku 
już w pierwszych dniach obowiązywa-
nia programu, zwłaszcza że 1 kwiet-
nia jest to piątek, w którym urzędy 
w naszej gminie są czynne do godz. 
14. Późniejsze złożenie wniosku nie 
będzie miało wpływu na termin wy-
płaty i okres przyznania świadczenia. 
Jeśli wniosek zostanie złożony w okre-
sie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 
włącznie - rodzice dostaną wyrówna-
nie świadczenia wstecz. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypła-
cane od miesiąca, w którym rodzice 
złożą wniosek. Formularze wniosków 
oraz innych dokumentów niezbędnych 
do przyznania prawa do świadczenia 
wychowawczego będzie można pobrać 
w siedzibie ŚOPS przy ul. Kościuszki 
4a oraz drogą elektroniczną ze strony 
www.sops.brwinow.pl. Informacji na 
temat programu 500 plus udzielają 
pracownicy Działu Świadczeń ŚOPS 
pod tel. 22 739 51 13 lub 14.

Od 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy do 
fi lii ŚOPS przy ul. Kościuszki 1E. Nu-
mery telefonów i poczty mailowej do 

O programie „Rodzina 500 plus”
nowej siedziby będą podane na stro-
nach internetowych Urzędu Gminy 
i Środowiskowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz na profi lu społeczno-
ściowym Facebook. W celu uniknię-
cia błędów formalnych w składanych 

wnioskach, zachęcamy do osobistych 
kontaktów z pracownikami Dzia-
łu Świadczeń ŚOPS do końca mar-
ca w siedzibie przy ul. Kościuszki 4a, 
a od początku kwietnia w filii przy 
ul. Kościuszki 1E. (PR)

t

GRODZISK MAZOWIECKI
Jego sztukę cechują humor, kre-
atywność i oryginalność. Podczas 
gdy na scenie jest cicho z widowni 
słychać donośne salwy śmiechu. 
Ireneusz Krosny do perfekcji opa-
nował sztukę poruszania się mi-
ma w grze komediowej. Nie wie 
co to nieudany występ. Potrafi  

oczarować swoją obecnością i roz-
weselić najbardziej zagorzałego 
malkontenta. Krosny przyjedzie 
do Grodziska aby pokazać swój 
najnowszy program – „Mowa cia-
ła”. Składa się on z dwóch części. 
Oprócz zabawnych scen, będzie 
można dowiedzieć się m.in. jak to 

Ireneusz Krosny wystąpi 
w grodziskim Centrum Kultury

jest, że mim potrafi  chodzić w miej-
scu? Start: 11 kwietnia godz. 19.30. 
Miejsce: Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 
9. Bilety w przedsprzedaży kosztują 
35 zł, a w dniu wydarzenia 45 zł. Do 
nabycia w kasach Centrum Kultury. 
Rezerwacje – (22) 734 79 44. (SD) 
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OGŁOSZENIE
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że  Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 

312/2016  z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:
Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Opis Cena netto Cena brutto
przy 8% VAT

Jednostka  
miary

Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe). 3,64 3,93 zł/m3

Grupa 2 Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę  
na cele socjalno – bytowe).  Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych.
Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych.

3,64 3,93 zł/m3

Grupa 3 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt 
z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,67 3,96 zł/m3

Grupa 4 Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi 
w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi 
lub na cele konfekcjonowania.

3,70 4,00 zł/m3

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda. 

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

Opis Cena netto Cena brutto 
przy 8% VAT

Jednostka  
miary

Grupa 1 Gospodarstwa domowe odprowadzające  ścieki socjalno – bytowe odpowiadające 
charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,23 6,73 zł/m3

Grupa 2 Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające 
ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,23 6,73 zł/m3

Grupa 3 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki 
o charakterystyce określonej w tabeli 1. 

6,73 7,27 zł/m3

Grupa 4 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki 
o charakterystyce określonej w tabeli 1. 

7,38 7,97 zł/m3

Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej  

Lp. Wskaźnik Jednostka
Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4

Maksymalne dopuszczalne 
wartości

Maksymalne dopuszczalne 
wartości

Maksymalne dopuszczalne 
wartości

Temperatura o C 35 35 35

Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0

Zawiesina mg/l 467 550 630

BZT5 mg/l 400 585 770

ChZT mg/l 800 1300 1800

Azot ogólny mg/l 73 100 200

Fosfor ogólny mg/l 10 15 20

Chlorki mg/l nie dotyczy 1000 1000

Siarczany mg/l nie dotyczy 500 500

Subst. ekstrahujące się eterem naftowym mg/l nie dotyczy 100 100

Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy 15 15

Cynk mg/l nie dotyczy 5 5

Chrom ogólny mg/l nie dotyczy 1 1

Miedź mg/l nie dotyczy 1 1

Ołów mg/l nie dotyczy 1 1

Nikiel mg/l nie dotyczy 1 1

Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6

Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4

Fenole lotne mg/l nie dotyczy 15 15

III. Opłata za przyłączenie 
W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

Nazwa usługi Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł]

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 178,27 zł 192,53 zł

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 222,47 zł 240,27 zł

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%).

Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki  www.zwik-grodzisk.pl. 
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PRUSZKÓW
Od dłuższego czas na 
na rogu ulic Żbikowskiej 
i Ciepłej w Pruszkowie 
zalegają śmieci. 
Mieszkańcy oczekują, że 
odpady w końcu znikną. 
Tylko kto je uprzątnie?

Istotne jest określenie, kto 
wyrzucił śmieci na działkę przy 
Żbikowskiej. – Od dwóch lat le-
żą tam odpady. Sąsiad wyrzucił 
je po przeprowadzonym remon-
cie. O sprawie informowaliśmy 
straż miejską, jednak nie pod-
jęli interwencji – mówi jedna 
z mieszkanek.

Straż miejska wie o sprawie, 
ale.... – Nie możemy nic zrobić 
bez świadka. Ostatnio dzwonił 
do nas pan, który zgłaszał spra-
wę śmieci leżących na rogu ul. 
Żbikowskiej i ul. Ciepłej. Nie 
chciał jednak złożyć zeznań, co 
utrudnia nam działanie. Wiemy 
o sprawie, ale wskazanie winne-
go bez świadka jest niemożliwe. 
Złożenie wyjaśnień usprawni-
łoby działania, a tak czas roz-
wiązania sprawy się przedłuża 

– mówi  Urszula Skrabska ze 
Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Mieszkańcy chcą, aby teren 
został uporządkowany, jednak 
muszą uzbroić się w cierpliwość. 
– W przypadku złożenia wyja-
śnień przez świadka moglibyśmy 
udać się do osoby, co do której 
są podejrzenia, że to ona wy-
rzuciła śmieci i ukarać ją bądź 
złożyć wniosek do sądu. Obec-
na sytuacja to uniemożliwia. 
Trwa ustalanie, kto jest właści-
cielem terenu na którym zalegają 
śmieci. Osoba ta będzie zobo-
wiązana je usunąć – tłumaczy  
Urszula Skrabska.  (JM)

Góra śmieci na rogu ulic
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Starosta Pruszkowski,
działając na podstawie Zarządzenia nr  589 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. ogłasza:

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Falentach Dużych, gmina Raszyn, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr ew. 113 o powierzchni 0,2500 ha.

Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 3/4 

części i osoby fizycznej w udziale 1/4 części, położona w Falentach Dużych, 
gm. Raszyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 113, o pow. 
0,2500 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00106363/2, prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne klasy IV a i IV b. 
Dojazd do nieruchomości polną drogą gruntową. Przez działkę przebiega 
linia średniego napięcia.

3. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, nierucho-
mość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M4 – teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową.

4. Starosta Pruszkowski został notarialnie umocowany przez współwłaściciela 
nieruchomości do sprzedaży osobie wyłonionej w przetargu również jego 
udziału, za cenę i na warunkach ustalonych w przetargu, tym samym sprze-
daży podlega 100% udziałów w prawie własności nieruchomości.

5. Terminy poprzednich przetargów: 22 stycznia 2016 r., 9 marca 2016 r. Oba 
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000,00 zł brutto (stawka 
VAT – zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług).

7. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 17 500 zł, należy wnieść  
w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z do-
piskiem „wadium - sprzedaż działki nr 113” oraz z oznaczeniem osoby, za 
którą wadium jest wnoszone.

8. Wskazana kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na ww. rachunku 
bankowym do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 1500. 

 

Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Pruszkowie przy ul. Drzy-
mały 30 o godzinie 11 00, w sali 201 na II piętrze.
 
Warunki przetargu: 
1. Przedsiębiorstwa przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z od-

powiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z waż-
nymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach 
wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winno przystąpić oboje 
małżonków, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu 
zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmał-
żonka przed notariuszem.

2. Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
przetargu.

3. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomie-
niu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie skutko-
wało utratą wadium.

5. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie 
i koszt nabywcy.

6. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości 
osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem nieruchomości.

„Sokół” zachęca do treningów biegowych
BRWINÓW
Takich inicjatyw 
w naszym regionie 
nie brakuje. Do 
organizatorów 
treningów biegowych 
dołącza teraz 
Towarzystwo 
Gimnastyczne  
„Sokół” z Brwinowa.

Ostatnio mamy do czynienia 
z falą biegowych grup, imprez. 
W Pruszkowie funkcjonują ta-
kie inicjatywy jak Bieg Wolno-
ści, „Parkrun”, „Mamy Biegamy” 
czy amatorska grupa zawodni-
ków „WPRunning”. Zaś w Gro-
dzisku Mazowieckim utworzyły 

się formacje „Biegi” oraz „Do-
goń”. Każdego roku organizowa-
ne są też imprezy biegowe m.in. 
w Podkowie Leśnej (Podko- 
wiańska Dycha) i Milanówku 
(Bieg STO-nogi).

Teraz do szerokiego grona bie-
gaczy mogą dołączyć mieszkańcy 

się w każdy wtorek o godz. 19.30. 
– Zawsze zaczynamy od wspól-
nej rozgrzewki, po której grupę 
dzielimy na zaawansowaną, po-
czątkującą, rekreacyjną. W grupie 
zaawansowanej kładziemy nacisk 
na rozwijanie prędkości. Podczas 
treningów staramy się unikać bie-
gania po nawierzchni z kostki jak 
również w miejscach o wysokim 
natężeniu dymu z pieców przydo-
mowych – informuje Sophia van 
de Boel, jedna z organizatorek.

W biegach mogą brać udział 
wyłącznie osoby pełnoletnie. 
Wspólne treningi dają możliwość 
wymiany doświadczeń i po pro-
stu bardziej motywują do działa-
nia. Którędy będzie prowadziła 

trasa? Miejsce zbiórki to rondo 
Feliksa Nowosielskiego. Uczest-
nicy pobiegną wzdłuż torów PKP, 
po ścieżce rekreacyjnej w kierun-
ku Parzniewa. Jak jednak zazna-
czają organizatorzy, trasa może 
ulec zmianie.  (SD) 

Brwinowa. Treningi organizuje 
Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół”. Ćwiczenia będą się odbywać 

Ćwiczenia będą  
się odbywać  
w każdy wtorek
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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

 ► Do ochrony na sklep w Jankach 
stawka od 9 zł. Tel. 697 660 949

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

 ► Kontroler Jakości - wykształcenie 
min. średnie, mile widziane 
doświadczenie zawodowe min. 
1 rok (branża spożywcza lub 
opakowaniowa), znajomość 
systemów ISO 22000, HACCP, 
Zakład w Sokołowie (okolice Janek), 
jakosc@coffee-service.eu  

 ► Montażystę okien i drzwi 
z doświadczeniem CV na mail 
tadeuszk@o2.pl; 514 383 333 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522 

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

 ► Serwisant - Mechanik Maszyn 
Pakujących Sokołów k/Janek 
- 502-259-383 e-mail: 
service@coffee-service.eu

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

Zatrudnię Osoby do sprzątania hali 
produkcji spożywczej w Parzniewie 
k. Pruszkowa. Praca w systemie 
zmianowym. Wynagrodzenie: 10 zł 
netto/godz. Kontakt: 510-012-549 
lub 510-014-898 (pon. – pt 
w godz. 8.00 – 16.00).

 ► 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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom do remontu w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 
- tel. 518 276 329 

 ► Sprzedam bezpośrednio ładne 
mieszkanie 48 m2, Pruszków, 
Kopernika 13, 603 931 688

 ► Sprzedam działki budowlane 
o powierzchni od 1300 do 1900 m2 
w Milanówku. Tel. 602 59 79 91 

 ► 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

 ► Mieszkanie do wynajęcia 48 m2, 
Wyględówek  691-746-839

Dam pracę

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 

Sprzedam

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie ( zara, kappahl 
NEWBE, smyk, H&M ) 504-204-700 

 ► Sprzedam
- używaną pralkę samsung, 
ładowoność 6kg, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł
- używaną komodę Black Red White, 
kolor wenge, 150 szer. x 90 wys., 
widać ślady użytkowania, cena 100 zł
- używaną szafkę RTV, Black Red 
White, kolor wenge, 100 zł
- używany stół , Black Red White, 
brązowy, 173 x 92, dostawka 41 cm - 
cena 400 zł
Pruszków, proszę o telefon po 18.00, 
509 683 032 

15GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 25 Marca 2016

 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

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

PRACOWNIK  
PRODUKCJI NA 
WTRYSKOWNI  
– REGUŁY
•  gotowość do pracy  

w systemie zmianowym
•  zdolności manualne,  

skrupulatność
•  samodzielność  

i rzetelność

Dodatkowym  
atutem będą:
•  wiedza o standardach 

GMP
•  aktualna książeczka  

sanitarna

praca@wadim.com.pl

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuje, że z gminnego zasobu przeznacza się  
do sprzedaży atrakcyjne nieruchomości położone w:

 miejscowości Szczęsne – 9. działek o pow. od 0,0750 ha 
do 0,1003 ha przeznaczonych pod zabudowę jednorodzin-
ną wolnostojącą oraz pod zabudowę bliźniaczą; przetarg  
– 12.04.2016 r.; 

 Grodzisku Maz. przy ul. 11 Listopada 13/15 – LOKAL 
UŻYTKOWY o pow. użytkowej 33,80 m2 znajdujący się na 
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią 
usługowo-handlową, składający się z dużej sali sprzedaży, 
zaplecza oraz łazienki z WC; sprzedaż na własność; przetarg  
– 19.04.2016 r.;

 Grodzisku Maz. przy ul. Okrężnej – działka o pow. 0,3102 
ha, przeznaczona pod usługi, rzemiosło, lokale mieszkalne  
i obiekty handlowe o pow. sprzedaży pow. 2000 m2; przetarg 
– 11.05.2016 r. ;

ZAPRASZAMY
Więcej informacji na temat naszych nieruchomości znajdzie-
cie Państwo pod nr tel. (22) 755 55 34 wew. 220, na stronie 
internetowej www.grodzisk.pl oraz w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – sala obsługi mieszkańców stanowisko nr 1 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. Kościuszki 32a.

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.  
nr. rejestru 364 dla swoich Klientów  
poszukuje kandydatów do pracy.
Posiadamy różne oferty pracy 
tymczasowej oraz stałej.

Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44  
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20  
www.adecco.pl

SZUKASZ PRACY? 
Nie czekaj!  

Zgłoś się do nas. 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl , 
696 437 501

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka; opryski ochronne 
(w tym róż) 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 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► 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 

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

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



16 GAZETA WPR WPR24.plPiątek, 25 Marca 2016Reklama


