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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Do 31 października fi rma 
Strabag ma czas na zakończenie 
przebudowy mostu oraz fragmentu 
ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie. 
Ale raczej się nie uda...

Czemu remont ruszył w sierpniu? 
Gdzie są robotnicy? Dlaczego 
prace nie trwają przez całą dobę? 

Kiedy skończą ten uciążliwy remont  – to 
tylko niektóre pytania, jakie codziennie za-
dają kierowcy stojący w korku w Pruszko-
wie. Pytania są uzasadnione, bo nie dość, 
że kluczowe prace ruszyły dopiero w po-
łowie sierpnia, to i poziom zaawansowa-
nia robót nie wskazuje na ich szybki fi nał. 
– Przecież to jest jedna wielka dziura – 
mówią kierowcy. 

Tymczasem drogowcy wystąpili już 
do starostwa o przesunięcie terminu.

Koniec przygody
z AWW? 

GRODZISK MAZOWIECKI

„Adventure World Warsaw, tu 
rozpoczyna się twoja przygoda”
– pod takim hasłem reklamowano 
inwestycję koło Grodziska, która 
miała być ogromnym kompleksem 
rozrywkowym. Tymczasem inwestor 
zbankrutował. Co dalej?  4

Mostu na czas nie będzie
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 Przewidywane opóźnienie może wynieść około półtora miesiąca

– Przecież na ulicy Prusa jest jedna wielka dziura – mówią pruszkowscy kierowcy

Awans. Tylko to 
nas interesuje

PRUSZKÓW

– W trakcie sezonu można 
korygować założenia, ale na dzień 
dzisiejszy mierzymy w dwa pierwsze 
miejsca – mówi Adrian Paluchowski, 
napastnik Znicza Pruszków, 
w wywiadzie dla Gazety WPR.  13
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Kilkadziesiąt instytucji oraz firm 
oferujących zatrudnienie dla absol-
wentów, bezrobotnych i niepełno-
sprawnych – tak w skrócie można 
przedstawić zbliżające się Powiato-
we Targi Pracy. Impreza odbędzie się 
we wtorek 22 października w godz. 
10.00-14.00 w hali Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Pruszkowie 
przy ul. Gomulińskiego 4. Organizu-
je ją pruszkowskie starostwo powia-
towe wraz z powiatowym urzędem 
pracy. – Będzie co najmniej kilku wy-
stawców więcej niż podczas zeszło-
rocznych targów. Przeważają oferty 
pracy fizycznej i magazynowej, będą 

jednak też oferty pracy na stanowi-
skach biurowych, dla osób niepełno-
sprawnych oraz za granicą w ramach 
Sieci Eures – mówi Monika Buczyń-
ska z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie. Patronami medialny-
mi Powiatowych Targów Pracy są Ga-
zeta WPR oraz portal WPR24.pl. (AF)
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PRUSZKÓW 

Szukasz zajęcia? Udaj się 
na Powiatowe Targi Pracy

Piątek, 18 Października 2013

FOTOMIGAWKA

 Wypadek w Pruszkowie, 12 października mercedes zderzył się  
z motocyklem. Poinformował nas o tym czytelnik. – W Alejach Jero-
zolimskich mniej więcej na wysokości supermarketu w Pruszkowie 
był wypadek. Chyba ranny został motocyklista – relacjonował Korni. 
Spytaliśmy policjantów co konkretnie się wydarzyło. – Ok. godz. 
15.00 w Al. Jerozolimskich doszło do wypadku, w którym brały 
udział osobowy mercedes oraz motocykl. Ranny został motocy-
klista, przewieziono go do szpitala – powiedział asp. szt. Tomasz 
Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Kto za-
winił? – Jest za wcześnie, aby mówić o winie któregoś z kierowców. 
Policjanci będą kontynuować czynności zmierzające do ustalenia  
okoliczności zdarzenia – zaznaczał asp. szt. Oleszczuk.  (AF) 

C
zy

te
ln

ik
 P

io
tr

GRODZISK MAZOWIECKI
Burmistrz Grodziska 
chce zawrzeć kolejne 
porozumienie w celu 
uzyskania dodatkowej 
punktacji podczas 
starań o pozyskanie 
dofinansowania  
z Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

Na podobny krok zdecydował się 
też zarząd powiatu grodziskiego. 

Nabór wniosków o dofinan-
sowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
na przyszły rok wojewoda ma-
zowiecki ogłosił miesiąc temu. 
Dla Mazowsza przeznaczono 
kwotę w wysokości 96,45 mln 
zł. Samorządy, których wnioski 
zostaną zakwalifikowane otrzy-
mają dofinansowanie zadań 
w wysokości nie przekraczającej  
50 proc. kosztów wydatków kwa-
lifikowanych, nie większej jednak 
niż 3 mln zł. 

Aby wzmóc szanse w pozyska-
niu dofinansowania, samorzą-
dy z naszego regionu zawierają 
między sobą porozumienia. In-
formowaliśmy już, że w sierpniu 
grodziscy radni podjęli uchwa-
łę dotyczącą zawarcia part-
nerstwa z władzami powiatu 
i Zakładem Wodociągów i Ka-
nalizacji. Chodzi o zdobycie do-
datkowej punktacji w staraniach 
o uzyskanie dofinansowania na 

Porozumienia pomogą
w walce o schetynówki

remont ul. Orlej, Widokowej,  
Radońskiej i Lazurowej.

Podobne porozumienie wła-
dze Grodziska chcą zawrzeć 
z gminą Żabia Wola. Dotyczy 
ono drugiego etapu przebudo- 
wy drogi relacji Żabia Wola-
-Zalesie-Musuły. W przyszło-
rocznym budżecie Grodziska 
na ten cel ma zostać zarezer-
wowana kwota w wysokości 
50 tys. zł. Ponadto władze są zo-
bowiązane do remontu odcinka 
tego szlaku komunikacyjnego  
o długości 350 m.

W realizacji tych zadań ma 
partycypować powiat grodzi-
ski. W planach starosty jest też 
zawarcie porozumienia w spra-
wie przebudowy ul. Parkowej 
w Chylicach i pozyskanie fun-
duszy na przebudowę jednej 
z dróg – ul. Pomorskiej w Jak-
torowie oraz drugiego i trzecie-
go odcinka trasy z Grodziska do 
Józefiny, czyli ul. Mazowiec- 
kiej i Osowieckiej. 

– Maksymalnie możemy 
otrzymać dofinansowanie na 
dwa zadania, więc z pewnością 
jeden z wniosków zostanie od-
rzucony. Myślę, że sukcesem 
będzie, jeśli przejdzie cho-
ciaż jeden z nich. Co prawda 
w 2011 r. udało nam się pozy-
skać dofinansowanie na dwa 
zadania, ale wtedy było wię-
cej pieniędzy niż teraz – mówi 
Marek Wieżbicki, starosta po- 
wiatu grodziskiego.  (KG)
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Co się stanie z kamienicą przy Ołówkowej?
PRUSZKÓW
Kamienica przy  
ul. Ołówkowej 17  
w Pruszkowie jest  
w opłakanym stanie. 
Fragment chodnika 
w obrębie budynku 
ogrodzono taśmą. 

– Kiedy w końcu zrobią porzą-
dek z tą kamienicą, byśmy mogli 
normalnie chodzić po Ołówko- 
wej? – pytają mieszkańcy.

Budynek stanowi prywatną 
własność. Jest to stara nieru-
chomość, może stwarzać nie- 
bezpieczeństwo dla przechod-
niów. Chodnik przy kamieni- 
cy wyłączono z ruchu pieszego  
do czasu podjęcia decyzji, co  

zrobić z budynkiem. Mieszkań-
cy są zniecierpliwieni. – Chod-
nik przed kamienicą zagrodzono 
i nie można z niego korzystać. 
Nie widać, żeby cokolwiek się 
w tej sprawie działo. Rozumiem, 
że trzeba było odgrodzić budy-
nek taśmą ochronną, ponieważ 
może on stanowić zagrożenie 

Pierwotny termin zakończenia 
prac wyznaczono na koniec paź-
dziernika. To oznacza, że firmie 
Strabag zostały niespełna dwa 
tygodnie. Nie trzeba być specja-
listą by stwierdzić, że drogowcy 
się nie wyrobią. Zresztą wystą-
pili już do starostwa o przesu-
nięcie terminu. 

– Po przejęciu terenu budo-
wy okazało się, że zachodziła 
konieczność przebudowy do-
datkowych kabli telefonicznych 
trzech operatorów kablowych 
i telefonicznych oraz sieci mo-
nitoringu miejskiego. Koniecz-
ne było także przeprowadzenie 
uzgodnień z gestorami sieci elek-
trotechnicznych w związku z ko-
niecznością przebudowy ich sieci 
– mówi Małgorzata Kaliszew-
ska z biura prasowego Straba-
gu. – Ich przebudowa umożliwiła 
dopiero rozpoczęcie prac zwią-
zanych z rozbiórką starego i bu-
dową nowego obiektu – dodaje.

Kto zatem zawinił? Raczej nie 
można mieć żalu do drogowców, 
ponieważ wykonują zadania zle-
cone przez inwestora. Jak wia-
domo, nie zerwali sieci, musieli 
jedynie uzgodnić ich przełącze-
nia. A to z reguły trwa długo. 

Pojawia się jednak pyta-
nie: Czy drogowcy dostali od 

na konieczność przebudowy sie-
ci teletechnicznych, m.in. ka-
bli światłowodowych – mówi 
Elżbieta Smolińska, starosta 
pruszkowski. –  Sieci te nie były 
zinwentaryzowane, a w związku 
z tym nie zostały ujęte w projek-
cie technicznym. Na umieszcze-
nie ich w drodze powiatowej 
zezwoliła Telekomunikacja Pol-
ska S.A. bez zgody i wiedzy Za-
rządu Powiatu Pruszkowskiego. 
Kolejnym problemem była prze-
budowa sieci monitoringu miej-
skiego – dodaje 

Kiedy więc należy się spo-
dziewać zakończenia uciąż-
liwego remontu? Małgorzata 

Kaliszewska ze Strabagu wy-
jaśnia, że drogowcy czekają na 
decyzję urzędników w spra-
wie zmiany terminu. – Zgodnie 
z umową Strabag jest zobowią-
zany do zakończenia budowy do 
31 października. W związku z ko-
niecznością przeprowadzenia 
dodatkowych prac, przedłoży-
liśmy nowy harmonogram wyko-
nania inwestycji i oczekujemy na 
decyzję – twierdzi.

O ile zatem miałby zostać 
przesunięty termin? – Prze-
widywane opóźnienie wyniesie 
około półtora miesiąca – przy-
znaje starosta Elżbieta Smoliń-
ska. A to oznacza, że drogowy 
horror powinien zakończyć się 
w połowie grudnia. 

Jednak to nie koniec utrud-
nień w tym rejonie. Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wybrał wykonawcę prac re-
montowych dla fragmentu drogi 
wojewódzkiej nr 760, czyli ulic 
Batalionów Chłopskich i Ludwi-
ka Waryńskiego znajdujących się 
po przeciwnej stronie wiaduktu. 
– Wykonawca musi przygotować 
projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i tak naprawdę to właśnie 
to jest najbardziej czasochłonne. 
Same roboty drogowe nie powin-
ny trwać długo – podkreśla Mo-
nika Burdon, rzecznik MZDW. 
– Remont powinien zakończyć 
się 27 października – dodaje. 

Dokończenie ze str. 1
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starostwa informacje o tych 
sieciach wraz z dokumenta-
mi z inwentaryzacji? Okazuje 
się, że nie. Ale to nie wszystko. 
O istnieniu sieci nie wiedziało 
nawet... starostwo. – Terminu 

rozprawa sądowa, podczas któ-
rej dysponenci, właściciele nie-
ruchomości albo wyrażą chęć 
rozbiórki albo też przedstawią 
inne stanowisko – powiedzia-
ła nam kilka dni temu Hanna 
Kania z Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego 
w Pruszkowie. – Po rozprawie 
właściciele będą mieli siedem 
dni na podjęcie ostatecznej de-
cyzji, co zrobić z kamienicą. Je-
śli zdecydują się na rozbiórkę, 
inspektorat wydaje stosowne 
pozwolenie, jeśli nie zechce roze-
brać obiektu, wówczas wydajemy 
nakaz odpowiedniego zabezpie-
czenia budynku. Myślę, że spra-
wa powinna się wyjaśnić w ciągu 
dwóch tygodni – dodała.  (AF) 
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dla ludzi, ale trzeba też myśleć 
o komforcie przechodniów. War-
to, aby urzędnicy rzeczywiście 
zaczęli działać – mówi czytel-
nik Andrzej.

O sprawę budynku spytali-
śmy nadzór budowlany. – Spra-
wa kamienicy przy Ołówkowej 
jest nam znana. Odbędzie się 

 Ulica Lazurowa w Odrano Woli

– Przecież na ulicy Prusa jest jedna wielka dziura – mówią pruszkowscy kierowcy

Mostu na czas nie będzie

 Drogowcy już wystąpili do starostwa o przesuniecie 
terminu finału prac

Terminu  
31 października nie  
uda się dotrzymać

zakończenia prac zaplanowa-
nych na dzień 31 października 
nie uda się dotrzymać ze względu 
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Pruszków ul. Kraszewskiego 41 
(róg ul. Bolesław Prusa) facebook.com/galeriastyle

ZOSTAŃ NASZYM FANEM, WYGRYWAJ NAGRODY

Na hasło Gazeta WPR
– rabat 10% na całą kolekcję

89,- 

59,- 

39,- 

49,- 
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NADARZYN
24-letni motocyklista zginął w nie-
dzielę (13 października) późnym 
wieczorem w wypadku drogo-
wym. Jadąc trasą katowicką ude-
rzył w łosia. Informację o wypadku 
przekazał nam czytelnik. – Na tra-
sie katowickiej między Nadarzynem 
a Paszkowem motocyklista zderzył 

się z jakimś zwierzakiem, praw-
dopodobnie łosiem. Wyglądało to 
bardzo groźnie. Na miejscu była ka-
retka i policja – mówił Andrzej. 
– Informację o zdarzeniu otrzy-
maliśmy dokładnie o godz. 23.27 
– powiedziała kom. Dorota No-
wak, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Motocyklista jadąc trasą kato-
wicką w kierunku Łodzi zderzył się 
z łosiem, który wbiegł na jezdnię. 
24-latek kierujący motocyklem zgi-
nął na miejscu. Zwierzę natomiast 
zostało uśpione przez powiatowego 
lekarza weterynarii – dodała. (DP)

Prowadzący motocykl 
zginął po uderzeniu w łosia
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska straż 
miejska wzbogaci 
się o nowy pojazd. 
Chodzi o pięcioosobowy, 
specjalnie 
przystosowany van.

Obecnie strażnicy mają do 
dyspozycji dwa auta – Opla 
Zafirę i Volkswagena Cad-
dy. Wozy służą jednak już od 
dłuższego czasu, zwłaszcza 
pierwszy (rocznik 1999) z wy-
mienionych.  –  Dlatego gmina 
chce dokupić kolejny pojazd. 
– Nowy samochód ma zastą-
pić Opla Zafi rę. Obecnie ten 
samochód jest dość awaryj-
ny, ma swoje lata, dlatego też 
potrzebujemy nowego – mó-
wi Jan Stachurski, komendant
 grodziskiej straży miejskiej. 

Jaki pojazd dostaną strazni-
cy miejscy? Chodzi o fabrycz-
nie nowy wyprodukowany 
w 2013 r. samochód osobowy 
typu van ze specjalistyczną za-
budową wewnątrz pojazdu. 
Jego silnik ma mieć moc co 
najmniej 90 KM, nie będzie 
zużywał więcej niż 8 litrów 
paliwa na 100 km. Samochód 
zostanie pomalowany lakie-
rem srebrnym metalizowanym. 
Auto będzie miało przesuwa-
ne drzwi tylne, a szyby w nich 
przyciemnione. W wyposaże-
niu pojazdu znajdą się też dwa 
fotele z uchwytami do moco-
wania kajdanek, a szyby (tylne) 
będą od wewnątrz okratowane.

Poza vanem, nie jest pla-
nowany zakup kolejnych 
wozów. – Na potrzeby gro-
dziskiej straży miejskiej dwa 
auta na razie w zupełności 
wystarczą – twierdzi komen-
dant Stachurski.

Nowe auto będzie do-
starczone w ciągu 45 dni 
od daty podpisania umo-
wy z wykonawcą.  (DP) 

Osobowy van
dla grodziskiej
straży miejskiej
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 Nowe auto zastąpi 
wysłużonego Opla Zafi rę 
(na zdjęciu)

KAROLINA 
GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa parku 
rozrywki, który miał 
powstać koło Grodziska 
Mazowieckiego jeszcze 
się nie rozpoczęła, 
a inwestor już 
zbankrutował. Władze 
gminy mają nadzieję, że 
to nie koniec marzeń o tej 
inwestycji.

„Adventure World War-
saw, tu rozpoczyna 
się twoja przygoda” 

– jeszcze niedawno pod takim 
hasłem reklamowano inwesty-
cję, która miała być najwięk-
szym kompleksem rozrywkowym 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Dziś już wiadomo, że raczej 
nie zostanie on otwarty, tak jak 
planowano, na początku 2015 r. 
O ile w ogóle powstanie.

Z myślą o córce
Plany budowy gigantycznego 
kompleksu powstały kilka lat te-
mu, gdy Peter Jan Mulder, holen-
derski biznesmen mieszkający 
w Polsce stwierdził, że nie ma 
gdzie spędzać czasu wolnego z kil-
kuletnią córką. Zorientował się, że 
w Polsce jest zapotrzebowanie na 

Upadek Adventure World Warsaw
Powstanie ogromnego parku rozrywki koło Grodziska pod wielkim znakiem zapytania 

nie umowy z nowym wykonaw-
cą generalnym...

Koniec marzeń?
Wielokrotnie próbowaliśmy do-
wiedzieć się od przedstawicieli 
AWW, kto sfinansuje inwesty-
cję wartą ok. 750 mln euro. Nie 
udało się. Sam Peter Jan Mul-
der dwa lata temu powiedział, że 
struktura fi nansowania inwesty-
cji AWW stanowi tajemnicę han-
dlową, której nie może ujawnić. 
Chodziło o konkurencyjny projekt, 

z okazji rozpoczęcia budowy, tak 
naprawdę jednak nigdy do tego 
nie doszło. Powodem były proble-
my fi nansowe generalnego wyko-
nawcy – Imtechu. Umowa została 
zerwana. Potem pojawiły się kło-
poty z koniecznością poprawie-
nia projektów budowlanych. To 
pozwoliłoby na uzyskanie dłu-
goterminowego finansowania 
dla budowy parku. Termin za-
kończenia procedury ustalono 
na połowę sierpnia. Kolejnym 
krokiem miało być podpisa-

park rozrywki z prawdziwego zda-
rzenia i postanowił zrealizować ta-
ką inwestycję w okolicach stolicy. 
Początkowe plany zakładały 
umiejscowienie kompleksu w Zło-
tokłosie koło Piaseczna, jednak 
ze względu na protesty mieszkań-
ców trzeba było się z tego wyco-
fać. Pomocną rękę do inwestora 
wyciągnęły za to władze Grodzi-
ska Mazowieckiego stwierdza-
jąc, że tereny położone tuż obok 
autostrady A2 w Kłudnie Sta-
rym, Chlebni i Tłustem będą się 
nadawać do tego idealnie. 

240 hektarów rozrywki
Inwestycja zapowiadała się impo-
nująco. Na 240 ha miały się zna-
leźć się m.in. ogromny aquapark, 
kolejki górskie, hotele, karuze-
le, strefa rozrywkowa z kinami, 
restauracjami i klubami, luk-
susowe SPA i centrum konfe-
rencyjno-biznesowe. Otwarcie 
kompleksu, w którym pracę zna-
lazłoby ok. 1000 osób, przewi-
dziano na 2015 r. 

Do tej pory udało się przepro-
wadzić proces odrolnienia ziemi, 
uchwalić miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, 
uzyskano pozwolenie na budo-
wę i wykupiono część terenów 
przeznaczonych pod lokaliza-
cję parku. W lipcu ubiegłego ro-
ku odbyła się huczna uroczystość 
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BRWINÓW
Projekt „Czyste 
życie” – kompleksowa 
gospodarka wodno-
-ściekowa na terenie 
gminy Brwinów” 
fi niszuje. Realizowany 
jest ostatni etap 
inwestycji.

„Czyste Życie” to największa in-
westycja gminy. Koszt? Ponad 
100 mln zł, a unijne dofi nanso-
wanie wyniosło ponad 60 mln zł. 
Projekt podzielono na kilka eta-
pów. W północnej części miasta 
ostatni odcinek sieci sanitar-
nej oddano do użytku w lutym 
2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km
nowej sieci obejmującej kana-
ły oraz odgałęzienia do granic 

Projekt „Czyste życie” już na ostatnim etapie
nieruchomości oraz przepom-
pownie ścieków. Natomiast na 
południe od torów PKP łączna 
długość sieci kanalizacyjnej wy-
nosi ponad 37 kilometrów. 

– W tej chwili praktycznie 
skończyliśmy budowę kanali-
zacji sanitarnej po południowej 
stronie Brwinowa – mówi Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa. – Wykonawca gromadzi 
ostatnie dokumenty, za chwilę 
ruszamy z odbiorami i będzie-
my występować z wnioskiem do 
nadzoru budowlanego o pozwo-
lenie na użytkowanie. Ostatnie 
prace trwają w Otrębusach i Ka-
niach, ale to jest kwestia naj-
bliższych tygodni. Myślę, że 
w listopadzie będziemy odbie-
rali tę część kanalizacji i na tym 
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 Inwestycja zapowiadała się imponująco...

mieszkańców, to ich rozprosze-
nie powoduje, że gęstość zalud-
nienia wynosi niewiele ponad 50 
mieszkańców na kilometr sieci. Je-
żeli do 2015 sytuacja się nie zmie-
ni, to ruszamy z tym projektem 
z środków własnych i będziemy 
się starali sukcesywnie kanalizację 
w tych miejscowościach budować 
– podkreśla burmistrz.

Zainteresowani przyłączeniem 
swoich nieruchomości do nowo 
powstałej sieci sanitarnej powinni 
skontaktować się z Brwinowskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji przy ul. Kościusz-
ki 4A, nr tel. (22) 738 25 60 lub 
Jednostką Realizującą Projekt 
„Czyste życie…” Urzędu Gmi-
ny Brwinów, ul. Kościuszki 4A, 
nr tel. (22) 738 25 79.  (DP)

który miał powstać w odległości 
ok. 30 km od AWW. 
Tymczasem 15 października „Puls 
Biznesu” poinformował o upadło-
ści spółki Adventure World War-
saw i spółek zależnych. – Mimo 
wielu prób zbudowanie i sfi nan-
sowanie parku rozrywki w Gro-
dzisku Mazowieckim okazało się 
niemożliwe – taką wypowiedź pre-
zesa Muldera opublikowano na 
stronie internetowej dziennika.

Co dalej?
Co na to burmistrz Grodziska? 
– Jest mi bardzo przykro z te-
go powodu, bo poświęciliśmy tej 
sprawie mnóstwo czasu i wysił-
ku. Ale moim zdaniem, bankruc-
two AWW wcale nie oznacza, że 
taka inwestycja na terenie na-
szej gminy nie powstanie. Mam 
nadzieję, że znajdzie się inwe-
stor, który dalej poprowadzi bu-
dowę. Moim zdaniem, taki park 
ma w Polsce rację bytu – mówi 
Grzegorz Benedykciński. 

Burmistrz po raz kolejny de-
mentuje informację, jakoby za-
miast parku miała powstać jakaś 
uciążliwa inwestycja. Takie po-
głoski krążą wśród mieszkańców 
gminy. – Nie ma takiej możliwo-
ści. Nie pozwala na to ani stu-
dium uwarunkowań, ani plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego – twierdzi. 

zakończymy realizację „Czyste-
go życia” – dodaje.

Łącznie w ciągu trzech lat wy-
budowano 120 km sieci sanitar-
nej i 30 – wodociągowej, a także 
dwie przepompownie sieciowe. 
Przebudowano również stacje 
uzdatniania wody w Brwino-
wie i Parzniewie.

Finał projektu „Czyste życie” 
to jednak nie koniec inwestycji 
w kanalizację na terenie gminy. 
– Przez ostatni rok równolegle do 
tej inwestycji budowaliśmy kanali-
zację sanitarną w Mosznie. Trwa-
ją prace również w Domaniewie 
i Domaniewku. Wykonawca ma 
termin do końca kwietnia przy-
szłego roku na zrealizowanie tej 
inwestycji – zaznacza Kosiński. 
– Natomiast od 2015 r. chcemy 

rozpocząć budowę kanalizacji 
sanitarnej w Owczarni i Żółwi-
nie. Pozyskanie zewnętrznego 
dofinansowania na wykonanie 
kanalizacji w tych miejscowo-
ściach obecnie nie jest możliwe, 
ponieważ wymóg jest taki, aby za-
ludnienie wynosiło co najmniej 
120 mieszkańców na kilometr 
sieci. Dziś mimo że w Żółwinie 
i Owczarni łącznie jest 2800 
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BARANÓW
9 listopada w Baranowie odbędzie się  
Fetting Festiwal. Gmina chce w ten 
sposób przybliżyć sylwetkę świet-
nego aktora i piosenkarza. Edmund 
Fetting był mieszkańcem Baranowa 
w czasie II wojny światowej i pierw-
szych latach powojennych. Wystą-
pił w wielu fi lmach, zaśpiewał też 

popularne utwory – np. piosenkę 
„Nim wstanie dzień” (z fi lmu „Prawo 
i pięść”). W festiwalu weźmie udział 
11 kreatywnych i uzdolnionych mu-
zycznie osób z całej Polski. Wykona-
ją wybrane piosenki artysty. Fetting 
Festiwal rozpocznie się o godz. 17.00 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Marii Panny w Bara-
nowie. Szczegóły na www.fetting-
festiwal.pl. Patronami medialnymi 
imprezy są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl. Honorowy patronat 
nad festiwalem objęli wojewoda 
mazowiecki i marszałek 
województwa mazowieckiego. (DP)

Fetting Festiwal, czyli impreza
która przyciągnie kreatywnych

REGION
Od 9 października 
wszystkie telefony 
pod numer alarmowy 
112 wykonywane na 
terenie m.in. powiatów 
pruszkowskiego, 
grodziskiego 
i warszawskiego 
zachodniego są 
przekazywane do 
Radomia. 

Dlaczego? Ma to związek z roz-
szerzaniem obszaru działa-
nia Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) właś-
nie w Radomiu.

Dotychczas wszystkie po-
łączenia pod numer 112 były 
przekazywane do policji lub 

mazowieckiego. Do końca 2013 r. 
w CPR w Radomiu ma być za-
trudnionych 60 operatorów 
numerów alarmowych. Roz-
budowa pozwoli na stworze-
nie docelowo 100 stanowisk. 
Operatorzy będą pracowali 
w systemie zmianowym, 24 go-
dziny na dobę, siedem dni w ty-
godniu. W miarę przejmowania 
pozostałych numerów alarmo-
wych liczba zatrudnionych 
operatorów może wzrosnąć
do 400 osób.

Pracownicy CPR mają za 
zadanie obsługę zgłoszeń 
alarmowych, czyli odebranie 
połączenia, zakwalifi kowanie 
go i przekazanie (wraz z elek-
tronicznym formularzem) 
do odpowiedniej służby, któ-
ra będzie mogła udzielić po-
mocy. Funkcjonariusze straży 
pożarnej twierdzą jednak, że 
wciąż najszybszym i sposo-
bem na wezwanie pomocy 
wciąż są indywidualne nume-
ry alarmowe. – Owszem, po wy-
kręceniu 112 rozmówca łączy 
się z CPR w Radomiu – mówi 
bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku. – Ja 
mimo wszystko zalecam wy-
kręcanie tradycyjnego nume-
ru do danych służb, ponieważ 
wtedy sygnał trafi a bezpośred-
nio do jednostki w powiecie, 
w którym się znajdujemy. Na-
tomiast przez centrum mimo 
wszystko może to potrwać nieco 
dłużej – dodaje.  (DP)

Telefony pod numer 112 
przekazywane są do Radomia

straży pożarnej w zależno-
ści od tego czy dzwoniło się 
z telefonu stacjonarnego czy 
komórkowego. Od środy 9 paź-
dziernika telefony te są  kiero-
wane do Radomia. Połączenia 
odbierają pracownicy Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. 
Rozpoczęło ono funkcjonowa-
nie w grudniu 2012 r. i stop-
niowo obejmuje działaniem 
kolejne powiaty województwa 

Pracownicy CPR 
mają za zadanie 
obsługę zgłoszeń 
alarmowych
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GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
Mazowieckiego 
zdecydowały się 
wybudować chodnik 
przy drodze 
wojewódzkiej nr 579 
w Natolinie.

Na odcinku pomiędzy łącznicą au-
tostradową a istniejącym ciągiem 
pieszo-rowerowym w Natolinie 
piesi muszą chodzić poboczem 

Gmina wybuduje chodnik w Natolinie
tuż przy ruchliwej jezdni. Nieba-
wem się to zmieni. Został już ogło-
szony przetarg dotyczący budowy 
brakującego fragmentu chodnika.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy 
znajdzie się po zachodniej stro-
nie jezdni i będzie miał 1,5 me-
tra szerokości oraz nawierzchnię 
z szarej kostki betonowej. Od 
trasy zostanie oddzielony pa-
sem zieleni, natomiast od stro-
ny skarpy – balustradą. Ponadto 
przy krawędzi jezdni mają być 

wbudowane specjalne krawęż-
niki zabezpieczające pieszych 
przed potrąceniem.

Mimo że chodnik powstanie 
w ciągu drogi wojewódzkiej, to 
jego budowa zostanie sfinan-
sowana przez grodziską gminę. 
– Jest to fragment ścieżki rowe-
rowej w Natolinie, który chcemy 
wybudować, aby poprawić bez-
pieczeństwo mieszkańców tej 
miejscowości – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska 

Mazowieckiego. – Tamtędy, po-
boczem często przechodzą dzie-
ci, a natężenie ruchu na drodze nr 
579 jest spore. Wiemy że Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich tego chodnika nie wykona, 
dlatego zdecydowaliśmy o wy-
konaniu tej inwestycji na nasz 
koszt, oczywiście po uzgodnie-
niu z zarządcą drogi – dodaje.

Nowy chodnik ma powstać 
do końca kwietnia przyszłe-
go roku.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Niepełnosprawne 
osoby z naszego 
regionu skarżą się na 
utrudniony dostęp do 
infrastruktury kolejowej. 
– Mamią nas wizjami 
przebudowy dworców, 
ale my nie chcemy już 
czekać – mówią. 

Przedostanie się wózkiem 
inwalidzkim na jakikol-
wiek peron kolejowy na 

linii grodziskiej jest praktycz-
nie niemożliwe. Problem doty-
ka nie tylko niepełnosprawnych, 
ale i matek z dziećmi w wóz-
kach. Kolejarze podkreślają, że 
sytuacja ma się poprawić po za-
kończeniu modernizacji linii ko-
lejowych. – Wciąż tylko słyszymy 
obietnice. Tylko, że dzięki obiet-
nicom nie wsiądę sama do pocią-
gu – mówi Barbara z Pruszkowa. 
– Do stacji mogę dojechać nisko-
podłogowym autobusem, ale co 
dalej? – pyta. 

Podobna sytuacja ma miejsce 
na wielu stacjach kolejowych 
w naszym regionie. Nawet tu 

Kiedy znikną kolejowe bariery?
Niepełnosprawni skarżą się, że mają utrudniony dostęp na dworcowe perony 

12 tys. zł w tamtejszym przejściu 
na perony zamontowały nowe 
poręcze i podjazdy. 

Czy jest na to szansa w Prusz-
kowie? Tak, ale władze do współ-
pracy z kolejarzami podchodzą 
ostrożnie. – Rozmowy w sprawie
remontu dworca, przejść pod-
ziemnych, przejazdu kolejowego 
i przejścia dla pieszych w rejonie 
ul. Działkowej prowadzimy już 
od blisko pięciu lat. Jakie są efek-
ty prac PKP chyba widać. Pod-
chodzimy bardzo ostrożnie do 
obietnic kolejarzy – mówi An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Kilka dni temu 
mieliśmy spotkanie z przedsta-
wicielami PKP. Obiecywali nam, 
że m.in. wybudują wiadukt w oko-
licach ul. Broniewskiego. Reali-
zacja miałaby przypadać na lata 
2016 – 2018 – dodaje.

Zdaniem Kurzeli obietnice te 
mocno wybiegają w przyszłość, 
co może oznaczać jeszcze wiele 
przesunięć proponowanych ter-
minów, a nawet rezygnację z po-
mysłów. – Chętnie porozmawiamy 
z PKP na temat możliwości budo-
wy podjazdów i współpracy w tym 
temacie. Moglibyśmy pomyśleć 
o sfinansowaniu tej inwestycji 
– dodaje wiceprezydent. 

ona również dostosowanie ich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
– mówi Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP Polskich Linii 
Kolejowych. Chodzi tu o windy 
i specjalne pochylnie.

Pojawia się jednak pytanie: Co 
do tego czasu? – Przygotowuje-
my się do wprowadzanie pewnych 
drobnych usprawnień w ramach 
prac związanych z bieżącym utrzy-
maniem peronów – twierdzi Dut-
kiewicz. – Każdy obiekt będziemy 
kontrolować, to pozwoli nam oce-
nić co można zrobić – dodaje.

Dutkiewicz zachęca samorzą-
dy do współpracy. I to nie tylko 
w kwestii porad, ale i wsparcia, 
głównie fi nansowego. Co na to 
okoliczni włodarze? W Mila-
nówku władze wzięły sprawy 
w swoje ręce i kosztem niespełna 

gdzie w przejściach znajdują się 
podjazdy nie jest idealnie. Przy-
kładem Piastów. – Za każdym 
razem gdy schodzę lub wcho-
dzę na stację z wózkiem robię to 
niezwykle ostrożnie – podkreśla 
Asia z Piastowa. – Wystarczy, że 
trochę popada i zejście staje się 
praktycznie niemożliwe. Nawet 
gumowe kółka wózka ślizgają 
się na tych pochylniach. Upadek 
w takiej sytuacji mógłby skończyć 
się tragicznie – twierdzi. 

Kolejarze zapewniają, że sytu-
acja się poprawi po przeprowadze-
niu planowanych modernizacji. 
Problem w tym, że zostaną one 
zrealizowane za kilka lat. Tym-
czasem mieszkańcy mają dość 
czekania. – Przygotowujemy do-
kumentację projektową dla dwor-
ców na linii grodziskiej. Obejmuje 
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PIASTÓW
Włodarze Piastowa 
podpisali porozumienie 
z prezydent Warszawy 
Hanną Gronkiewicz-
Waltz dotyczące 
współpracy w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych. 

Tym samym Piastów dołączył do 
32 innych podstołecznych gmin, 
które będą wspólnie realizowały 
zadania mające na celu ich rozwój.

Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne (ZIT) to instrument 
finansowania oparty na ścisłej 

Piastów współpracuje z Warszawą w ramach ZIT
współpracy samorządów powiąza-
nych w miejskie obszary funkcjo-
nalne. Propozycję jego wdrożenia 
w Polsce złożyła Komisja Euro-
pejska. Dzięki temu Warszawa 
i okoliczne gminy będą mogły re-
alizować wspólne przedsięwzięcia 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem współpracy 
władz stolicy z samorządami gmin 
ościennych jest chęć pozyskania 
funduszy unijnych przewidzia-
nych dla Polski w perspektywie 
lat 2014-2020. W sierpniu przed-
stawiciele gmin położonych wokół 
Warszawy podpisali deklarację, 

w której zobowiązali się do opra-
cowania wspólnej strategii i przy-
gotowania pakietu inwestycji.

– To porozumienie zakłada, że 
miasto stołeczne i 33 gminy z wia-
nuszka warszawskiego będą miały 

do dyspozycji dodatkowe pienią-
dze ze środków europejskich. Jest 
to kwota w wysokości 640 mln zł 
wydzielona przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych na inwestycje, które będą 

się odbywały na styku miasta sto-
łecznego Warszawy i okolicznych 
gmin – mówił podczas sesji rady 
miejskiej w Piastowie burmistrz 
Marek Kubicki.

Na co mają być przeznaczo-
ne środki finansowe w ramach 
ZIT? M.in. na rozwój zrówno-
ważonego transportu łączącego 
miasto i jego obszar funkcjonal-
ny (np. wprowadzenie zintegro-
wanych kart miejskich, budowa 
parkingów i ścieżek rowerowych), 
rewitalizację zdegradowanych te-
renów i przywracanie im funkcji 
społeczno-gospodarczych (np. 
przebudowa lub adaptacja bu-
dynków w zaniedbanej dzielnicy 

oraz aktywizacja zamieszkujących 
ją osób), wspieranie efektywności 
energetycznej (kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna w budyn-
kach mieszkaniowych polegająca 
m.in. na ocieplaniu budynków, wy-
mianie oświetlenia na energoosz-
czędne, przebudowie systemów 
grzewczych), wzmacnianie rozwo-
ju funkcji symbolicznych budują-
cych międzynarodowy charakter 
i ponadregionalną rangę miejskie-
go obszaru funkcjonalnego (np. 
promocja produktu turystyczne-
go, poprawa systemu informacji 
dla cudzoziemców, usprawnienia 
dla niepełnosprawnych, bezpłat-
ny dostęp do internetu).  (KG)
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 Dworcowe przejście podziemne w Pruszkowie

 Budynek piastowskiego urzędu miejskiego
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OŻARÓW MAZOWIECKI
Od 10 października autobus nr 813 
zatrzymuje się na dodatkowych 
ośmiu przystankach w gminie 
Ożarów Mazowiecki. Trwają rów-
nież rozmowy na temat kolejnych 
– w stołecznej dzielnicy Bemowo. 
Linia autobusowa nr 813 kursują-
ca między Cmentarzem Wolskim 

w Warszawie a Wolicą koło Płocho-
cina została utworzona 23 wrze-
śnia. Autobus uruchomił ZTM na 
wniosek gminy Ożarów Mazowiec-
ki, która z kolei miała zadbać o po-
wstanie zatok przystankowych. 
Jednak w chwili uruchomienia linii 
jeszcze nie wszystkie były gotowe. 

Dlatego, gdy tylko prace na nich 
się kończą, przystanki są sukcesyw-
nie dostępne. Od czwartku 10 paź-
dziernika uruchomiono kolejnych 
osiem: Umiastów 01, Umiastów 
02, Łaźniewska 01, Łaźniewska 02, 
Święcicka 02, Myszczyn 01, Źródla-
na 01, Kalinowa Droga 01. (DP)

Linia 813 zatrzymuje się 
na dodatkowych przystankach 
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Do Instytutu Urody Majestic 
Derm zgłaszają się osoby 
w różnym wieku, od młodzieży 
dojrzewającej po osoby dorosłe, 
które nie uporały się z trądzikiem 
i występuje u nich ten problem 
przez wiele lat lub mają blizny 
po trądziku. Jest to problemem, 
który zatruwa im życie, przez 
który czują się mniej pewnie 
i mają gorsze samopoczucie.
 
Niezależnie od rodzaju i stopnia za-
awansowania zmian trądzikowych, war-
to podjąć leczenie pod okiem specjalisty 
kosmetologa. Zaniedbany trądzik mo-
że minąć sam, ale zwykle pozostawia 
przykrą pamiątkę w postaci głębokich 
blizn potrądzikowych.

W Instytucie Urody pomagamy po-
zbyć się uporczywego trądziku i blizn, 
by każdy mógł się cieszyć każdą chwi-
lą życia.

W zależności od rodzaju trądzi-
ku i jego stadium rozwoju dobieramy 
indywidualny program leczenia oraz 
odpowiednią pielęgnację do domu. 
Pielęgnacja domowa jest nieodłącznym 
procesem podtrzymującym leczenie. By 
uzyskać jak najlepsze efekty często prze-
prowadzamy terapię łączoną i stosuje-
my jednocześnie kilka metod leczenia 
trądziku, co daje szybkie i spektakular-
ne efekty cieszące pacjenta.

Krok 1: regularne oczyszczanie i sto-
sowanie zabiegów na kosmeceutykach 
zamiast antybiotykoterapii 
Mamy do zaproponowania zabieg stwo-
rzony w laboratorium szwajcarskiej fi r-
my Selvert Thermal, która opracowała 
dermatologiczną linie preparatów bę-
dących kosmocełtykami, co oznacz, że 
mają za zadanie leczyć i pielęgnować na-
szą cerę. Preparaty te produkowane są 
na bazie wody termalnej, która ma do-
broczynny wpływ na skórę, gdyż woda 
źródlana SELVERT THERMAL ma du-
żą aktywność wynikającej z całościo-
wego składu.

Każdy zabieg jest indywidualnie two-
rzony w zależności od rodzaju trądziku 
i intensywności jego natężenia. W zabie-
gach dozujemy odpowiednie koncentraty 

TRĄDZIK I BLIZNY NIE MUSZĄ 
BYĆ JUŻ PROBLEMEM

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl
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i ampułki wraz z kremami i maskami, 
które leczą i stymulują skórę do rege-
neracji. Zabieg do cery problematycznej 
trądzikowej działa leczniczo i oczysz-
cza, bakteriobójczo i przeciwzapalnie, 
reguluje serum.

Przeprowadzając kurację przeciw-
trądzikową leczniczą należy poddać się 
serii zabiegów - po 2 zabiegi przez 6 ty-
godni i dla podtrzymania 1 zabieg przez 
3 tygodnie.

Krok 2: peelingi medyczne
Kolejnym krokiem będą peelingi me-
dyczne. Są nie tylko bardzo skuteczne, 
ale i dające doskonałe efekty (ale rów-
nież pod warunkiem regularnego sto-
sowania). Częstotliwość wykonywania 
i rodzaj pilingu ustalana jest indywidu-
alnie dla każdego pacjenta. Cała kuracja 
trwa około 5 miesięcy, podczas których 
wykonuje się peelingi co ok. 2-3 tygodnie. 

Krok 3: fale radiowe + pole magne-
tyczne
Następna terapia leczenia trądziku prze-
prowadzana jest urządzeniem medycz-
nym VENUS SWAN, które łączy dwie 
energie fale radiowe, działające na bakte-
rie beztlenowe i pole magnetyczne, które 
przyspiesza procesy regeneracji i goje-
nia. Do walki z bliznami potrądzikowy-
mi zastosujemy między innymi Derma 
Roller, który jest uważany przez derma-
tologów za najskuteczniejszy  „najtań-
szy laser frakcyjny”.

JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ 
WIĘCEJ UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ 
KONSULTACJĘ KOSMETOLOGICZ-

NĄ! ZAPRASZAMY!

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy trzech 
nowo powstałych 
sołectw wybrali 
swoich przedstawicieli. 
Uroczyste wręczenie 
legitymacji sołeckich 
odbyło się podczas 
sesji Rady Miejskiej  
Grodzisku Mazowieckim.

Mieszkańcy Janinowa, Mo-
ścisk i Kłudzienka od długie-
go czasu zabiegali o podział 
tych miejscowości i wyodręb-
nienie osobnych sołectw. Prze-
konywali, że dzięki temu będą 
mogli świadomiej decydować 
o sprawach, które ich bezpo-
średnio dotyczą (m.in. o tym, na 
co zostaną przeznaczone pie-
niądze z funduszu sołeckiego). 
Władze Grodziska przychyliły 
się do ich wniosków. Organiza-
cja i zasady działania nowych 
jednostek zostały określone 
w statutach. W oparciu o te 
dokumenty przeprowadzono 
wybory sołeckie. 

Sołtysi byli wybierani w nieco 
inny sposób, niż miało to miejsce 
do tej pory. Kandydaci musie-
li zgłosić się wcześniej i wyka-
zać poparciem społecznym, czyli 
z wyprzedzeniem zebrać odpo-
wiednią liczbę głosów. Podczas 
poprzednich wyborów większo-
ścią głosów byli oni wybierani 
bezpośrednio przez mieszkań-
ców podczas zebrania wiejskie-
go. Ostatecznie zadecydowano, 
że sołtysem Mościsk będzie Ewa 
Dąbrowska (dotychczas sołtys 
Janinowa i Mościsk), Janino-
wa – Marek Krajewski, a Kłu-
dzienka – Rafał Pikiewicz.

Uroczyste wręczenie legity-
macji miało miejsce podczas 
wrześniowej sesji rady miejskiej. 
– Gratulujemy i liczymy na dobrą 
współpracę – zwrócił się do no-
wych sołtysów Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska

Formalnie nowe sołectwa 
zaczną funkcjonować od stycz-
nia przyszłego roku. Sołtysi
będą pełnić funkcje aż do no-
wych wyborów.  (KG)

Nowe sołectwa 
mają gospodarzy
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MICHAŁOWICE
Policjanci z Michałowic 
zatrzymali 22-latka, 
który uprawiał konopie 
indyjskie i produkował 
z nich narkotyki. 

Funkcjonariusze otrzyma-
li informację, że w jednym 
z domów na terenie Komo-
rowa mogą być wytwarzane 
środki odurzające. Podczas 
przeszukiwania pomieszczeń 
zauważyli drewnianą skrzyn-
kę. Gdy zajrzeli do jej środka, 
zobaczyli krzaki konopi in-
dyjskich. Na posesji znaleźli 
też 22 gramy suszu roślin-
nego, kolejne krzaki konopi, 
kradziony telefon komórko-
wy oraz dokumenty, z któ-
rych posiadania 22-latek nie 
umiał się wytłumaczyć.

Mężczyzna został przewie-
ziony na komisariat w Mi-
chałowicach. Usłyszał zarzu-
ty wytwarzania, udzielania 
oraz posiadania środków odu-
rzających. Będzie też odpo-
wiadał za paserstwo.  (DP) 

Wpadka 
z konopiami

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Modernizacja 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie to od 
kilku lat często 
dyskutowany 
przez tamtejszych 
mieszkańców 
i urzędników temat 
inwestycyjny. Jest 
iskierka nadziei, że 
w przyszłym roku 
remont przejdzie 
choćby najbardziej 
zniszczony odcinek drogi.

U lica Pszczelińska znaj-
duje się w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 720. 

Pod koniec 2010 roku burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński 
zawiązał porozumienie z Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich, natomiast w 2011 r. 

Pszczelińska priorytetem, ale...
Jest nadzieja, że ulica przejdzie remont na odcinku od ronda do ul. Jesionowej 

z Wrocławia chcąca występo-
wać jako strona postępowania 
administracyjnego. Przeciwni-
cy wycinki twierdzili, że drzewa 
w ul. Pszczelińskiej są zdrowe i nie 
zagrażają bezpieczeństwu. Jed-
nak niespełna miesiąc później jed-
no z drzew (uschnięte) runęło na 
ziemię. Decyzja o wycince została 
podtrzymana, ale do konkretnych 
działań budowlanych na drodze 

skompletowano dokumenta-
cję projektowo-kosztorysową, 
którą przekazano do MZDW. 
Od tamtej pory jednak niewie-
le się w sprawie remontu ulicy 
zmieniło. Być może wpływ na to, 
iż inwestycja nie została jak do-
tychczas zrealizowana ma fakt, 

W ostatnich miesiącach dą-
żenia do przebudowy ulicy pa-
radoksalnie zahamowała część 
mieszkańców Brwinowa. Planu-
jąc modernizację Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich wystąpił 
o zgodę na wycinkę kolidujących 
drzew w pasie ul. Pszczelińskiej, 
ale wówczas pojawiły się głosy 
sprzeciwu brwinowian, zgłosiła 
się także fundacja ekologiczna 

daleko. Jednak nadzieja na remont 
w 2014 roku nadal istnieje.

– Cały czas rozmawiamy 
z MZDW, przypominamy im 
o wadze remontu ulicy Pszcze-
lińskiej. Mamy nawet zapew-
nienie od władz zarządu dróg 
wojewódzkich, iż będą tę drogę 
w pierwszej kolejności rekomen-
dować marszałkowi wojewódz-
twa mazowieckiego, jako główną 
inwestycję drogową na nadcho-
dzący rok – mówi Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 
– Podobne zapewnienia słyszy-
my także od samego marszałka, 
ale kluczową kwestią są pienią-
dze. Wiadomo, w jakiej kondy-
cji fi nansowej jest Mazowsze i co 
marszałek ma z janosikowym. 
Liczymy jednak, że Pszczelińska 
naprawdę zostanie potraktowa-
na priorytetowo i przynajmniej 
na tym najgorszym odcinku od 
ronda do ul. Jesionowej przejdzie 
modernizację. Będzie to koszt 
4 mln zł – dodaje. 

że remont ponad 2,5-kilometro-
wego odcinka drogi pochłonął-
by prawie 7 mln zł. Od dawna 
mówi się, iż ze względu na wy-
soki koszt tego przedsięwzięcia 
MZDW zdecyduje się na prze-
prowadzenie modernizacji eta-
pami, ale nadal nie wiadomo, 
kiedy to nastąpi...

Ulica Pszczelińska 
znajduje się
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 720 

 O konieczności remontu ul. Pszczelińskiej mówi 
się od dawna
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Indywidualnie 
podejście do 
pacjenta oraz 
najwyższa jakość 
leczenia – to najważniejsze 
zasady Gabinetu 
Rehabilitacji Osteo 
w Pruszkowie. 

Spojrzenie na przebieg procesu re-
habilitacji w tym miejscu przełamu-
je kanony klasycznego usprawniania 
zaburzeń narządu ruchu polegają-
cego na stosowaniu ogólnych sche-
matów leczniczych i zabiegowych. 
Jest to możliwe dzięki zespołowi 
specjalistów z zakresu rehabilitacji 
i fi zjoterapii, których umiejętności 
pozwalają na dokładne określenie 
aktualnych potrzeb osoby zmaga-
jącej się z różnego rodzaju schorze-
niami, trafne zdiagnozowanie oraz 
zapewnienie efektywnej i skutecz-
nej terapii.

W naszym gabinecie stworzyliśmy 
zespół składający się z doświadczo-
nych fi zjoterapeutów – magistrów 
rehabilitacji, absolwentów Uniwer-
sytetu Medycznego oraz Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. Dominika Rosińska swoje do-
świadczenia zawodowe zdobywała 
w wielu ośrodkach i klinikach reha-
bilitacyjnych w Warszawie. Jej za-
interesowania dotyczą pacjentów 
ortopedycznych i neurologicznych, 
a także dzieci z wadami postawy. Jest 
autorką kilku artykułów z zakresu re-
habilitacji w czasopismach branżo-
wych dla fi zjoterapeutów. Wojciech 
Imroth od 7 lat pracuje w prywat-
nych ośrodkach ortopedycznych 

Specjaliści w dziedzinie 
rehabilitacji i fi zjoterapii

w Warszawie. Dodatko-
wo pogłębia swoją wie-
dzę z zakresu medycyny 
osteopatycznej, będąc stu-

dentem osteopatii w szkole FICO 
(Flanders International Collage of 
Osteopathy).  Marcin Rosiński spe-
cjalizuje się leczeniu pacjentów z za-
burzeniami narządu ruchu o podłożu 
ortopedycznym. Jest również wykła-
dowcą w Wyższej Szkole Rehabili-
tacji w Warszawie, a także autorem 
kilkunastu artykułów w czasopi-
smach branżowych z zakresu reha-
bilitacji i fi zjoterapii. 

Zdobyte doświadczenia zawodo-
we, a także przebyte szkolenia po-
dyplomowe oraz praca w zespole 
umożliwiają nam przeprowadze-
nie procesu rehabilitacji w sposób 
kompleksowy i tym samym leczenie 
większości schorzeń narządu ruchu. 
Zajmujemy się zarówno powszech-
nym problemem bólów kręgosłupa, 
jak i zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów obwodowych, rehabilita-
cją przed- i pooperacyjną, urazami 
i kontuzjami związanymi z uprawia-
niem sportu, korekcją wad postawy 
u dzieci i młodzieży, a także pozo-
stałymi zaburzeniami związanymi 
z odczuwaniem bólu. Takie podejście 
z pewnością podniesie stan Twojego 
zdrowia na wyższy poziom i sprawi, 
że ponownie zaczniesz cieszyć się 
życiem bez bólu! 

Pruszków, ul. Antka 7
(budynek przedszkola nr 13 – os. B.Prusa)

tel. 730 55 66 77
www.rehabilitacja-pruszkow.pl
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REGION
Za oknami piękna,  
złota jesień. Jednak 
okoliczne samorządy  
już chuchają na zimne  
i ogłaszają przetargi  
na zimowe  
utrzymanie dróg.

Nikomu nie trzeba przypomi-
nać, jak trudno idzie się za-
śnieżonymi chodnikami, czy 
przejeżdża po zatłoczonych 
i śliskich ulicach. O zimowych 
utrudnieniach na kolei lepiej 
w ogóle nie wspominać... 

Śnieżna pora roku płata nam 
nieraz figle. Dwa lata temu zi-
ma zaatakowała już pod koniec 
października, a w tym roku to-
warzyszyła nam aż do kwietnia. 
Okoliczne samorządy posta-
nowiły więc zabezpieczyć się 
wcześniej. Właśnie ruszyła fa-
la przetargów na zimowe utrzy-
manie ulic. 

W Pruszkowie poszukiwanie 
firmy do odśnieżania ruszyło już 
we wrześniu. – Przetarg ogłosi-
liśmy wcześniej z uwagi na wy-
mogi. Jest to zamówienie dużej 
wartości i musi przez czterdzie-
ści dni być dostępne w biulety-
nie zamówień. Postępowania 
na odśnieżanie rozstrzygamy 
w połowie października – mó-
wi Krystyna Kozik z Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – 
W ubiegłym roku w październi-
ku spadł pierwszy śnieg. Wolimy 
zabezpieczyć się wcześniej na 
wypadek gołoledzi czy właśnie 

Zima będzie gminom niestraszna?
wcześniejszych opadów. Pogoda 
bywa kapryśna o czym przeko-
naliśmy się choćby w tym roku 
– podkreśla. 

Na początku października 
przetargi ogłoszone zostały 
m.in. w Brwinowie, Milanówku, 
Piastowie. Problemu z poszu-
kiwaniem firmy odśnieżającej 
nie ma w Grodzisku Mazowiec-
kim. Za to zadanie odpowiada 
tam Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. – Sprzęt do odśnieżania 
mamy gotowy już we wrześniu. 
Dysponujemy pługosolarkami 

nie ogłosiły jeszcze postępo-
wań dotyczących wyboru firm 
odśnieżających. A właśnie dro-
gi powiatowe są najważniejsze 
dla kierowców. Minionej zi-
my najbardziej chyba odczuli 
to mieszkańcy Piastowa. Tam-
tejsi włodarze rozkładali tyl-
ko ręce, tłumacząc, że główne 

szlaki drogowe w mieście za-
rządzane są przez pruszkow-
skie starostwo. Bez odśnieżenia 
tych arterii przejazd przez Pia-
stów był praktycznie niemoż-
liwy. Trzeba więc liczyć, że 
nadchodząca zima będzie nie-
co łaskawsza. Ale przecież nie  
tylko na to...  (AS) 

Reklama
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W Pruszkowie 
poszukiwanie firmy 
do odśnieżania 
ruszyło już  
we wrześniu

samochodowymi, traktorami do 
których podczepiamy pługi i po-
sypywarki. Mamy też dwie ła-
dowarki, ale korzystamy z nich 
tylko w wyjątkowo ciężkich wa-
runkach – twierdzi Andrzej Ple-
ban, prezes ZGK. – W zimie, 
podobnie jak przez cały rok, 
współpracujemy również z miej-
scowym aresztem. Więźniowie 
chętnie angażują się w odśnieża-
nie, zbieranie liści czy inne pra-
ce społeczne – dodaje.

Nieco opieszale do przetar-
gów podchodzą powiaty. Zarów-
no grodziski jak i pruszkowski 

KOZERKI
Grodziska prokuratura 
rejonowa postawiła 
zarzuty Adamowi H.,  
dróżnikowi na 
przejeździe kolejowym 
w Kozerkach, na którym 
30 września doszło do 
tragicznego wypadku. 

Przypomnijmy: w auto, którym ko-
bieta wiozła dwie córeczki w wie-
ku niespełna trzech i dziewięciu 
lat najpierw uderzył pociąg Ko-
lei Mazowieckich, a za moment 
skład dalekobieżny. Prowadzą-
cej peugeota nie udało się urato-
wać. Dziewczynki w ciężkim stanie 
śmigłowce Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego zabrały do szpitali. 
Postępowanie w sprawie wypadku 
prowadzą grodziska prokuratura 
rejonowa oraz tamtejsza policja.

Dróżnik Adam H. usłyszał za-
rzuty. – 16 października proku-
rator Prokuratury Rejonowej 
w Grodzisku Mazowieckim posta-
wił panu Adamowi H. dwa zarzuty. 
Pierwszy z nich dotyczy spowo-
dowania bezpośredniego niebez-
pieczeństwa katastrofy w ruchu 
lądowym oraz wypadku, wsku-
tek którego zginęła jedna osoba, 

a dwie inne doznały ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Wypadek 
miał być spowodowany w ten spo-
sób, że dróżnik umyślnie naruszył 
regulamin obsługi przejazdu kole-
jowego, poprzez otwarcie rogatek 
w czasie krótszym niż pięć minut 
przed przejazdem pociągu ekspre-
sowego, a zarazem krótszym niż 
dwie minuty przed pociągiem 
osobowym. Z naszego materiału 
wynika jednak, że otwarcie roga-
tek nastąpiło na nieco ponad mi-
nutę przed przejazdem pociągu 
– mówi prok. Przemysław No-
wak, rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie. 
– Drugi zarzut dotyczy poświad-
czenia nieprawdy w dzienniku 
pracy dróżnika. Adam H. w do-
kumentacji wpisał, że zamknął 
rogatki, wpisał także godzinę.  
A to nie miało miejsca – dodaje. 

Dróznik będzie odpowiadał 
z wolnej stopy. – Mężczyzna, nie-
długo po tych wydarzeniach zo-
stał wypuszczony do domu i nie 
został zatrzymany po raz drugi. 
Prokurator zastosował wobec nie-
go jedynie środek zapobiegawczy 
w postaci zakazu wykonywania 
czynności dróżnika – wyjaśnia 
prok. Nowak.  (AF)

Dróżnik usłyszał zarzuty

REGION
Policjanci z Brwinowa i Michałowic 
zatrzymali dwóch kierowców, któ-
rzy mimo sądowych zakazów pro-
wadzili auta. Pierwsze zdarzenie 
miało miejsce w Koszajcu. Funk-
cjonariusze sprawdzili podczas 
rutynowej kontroli drogowej 30-let-
niego Przemysława J. Wyszło na 

jaw, że w policyjnych systemach 
figuruje on jako osoba obłożona 
sądowo zakazem prowadzenia po-
jazdów. Wiązało się to z wcześniej-
szym przyłapaniem Przemysława 
J. na jeździe pod wpływem alko-
holu. W Koszajcu mężczyzna pró-
bował uniknąć odpowiedzialności, 

podając dane swojego brata...  
Natomiast w Pęcicach policjan-
ci zatrzymali 42-letniego Adama K. 
kierującego toyotą. Okazało się, że 
ma on sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych do 15 gru- 
dnia 2014 roku. Obaj zatrzymani od-
powiedzą teraz przed sądem. (AF)

Prowadzili samochody, choć 
mieli sądowe zakazy na karku 
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MILANÓWEK 
Znany aktor i kabareciarz Cezary Pa-
zura wystąpi w Milanowskim Cen-
trum Kultury. Artysta grał w ponad 
70 fi lmach, m.in. w obu częściach 
„Kilera” i „Psów”. Podkładał również 
głos w fi lmach animowanych oraz 
grach komputerowych. Występuje 
na teatralnych deskach, zajmuje się 

kabaretem. W lutym tego roku Ceza-
ry Pazura wystąpił w pruszkowskiej 
hali Znicza z okazji 25-lecia pracy 
artystycznej. Natomiast w piątek 
25 października widzowie z Milanów-
ka i okolic będą mieli okazję zobaczyć 
go w Milanowskim Centrum Kultury. 
Występ rozpocznie się o godz. 20.00. 

Bilety są dostępne w MCK przy 
ul. Kościelnej 3 w cenie 30 i 35 zł. 
Wejściówki można zarezerwować 
dzwoniąc pod numer telefonu (22) 
758 32 34. Na imprezę zaprasza
Paweł Dłużewski, który jest m.in. 
organizatorem charytatywnego
Kabaretonu Milanowskiego. (DP)

Cezary Pazura wystąpi 
w Milanowskim Centrum Kultury

Piątek, 18 Października 2013

Reklama

RASZYN
U zbiegu ulic Falęckiej, 
Róży i Opackiego 
w Falentach będzie 
zamontowana 
sygnalizacja 
świetlna. Wymaga 
to jednak przebudowy 
skrzyżowania. 

Inwestycję podzielono pomię-
dzy gminę Raszyn a pruszkow-
skie starostwo powiatowe. 
Gmina odpowiada za przebu-
dowę krzyżówki ulic i dostoso-
wanie jej do potrzeb budowy 
sygnalizacji, powiat – za usta-
wienie sygnalizatorów. 

Dlaczego pojawią się świa-
tła? Badania natężenia ruchu 
wykazały, że kierowcy w tym 
miejscu łamią przepisy. Głów-
nie dotyczy to prędkości, ale 
i wymijania aut skręcających 
w prawo w ulicę Opackie-
go. Światła mają więc uspo-
koić ruch i pomóc pieszym 
w przedostaniu się na drugą 
stronę jezdni. Sygnalizacja 
na tym skrzyżowaniu będzie 
wywoływana. Pieszy dotknie 
specjalnego przycisku, by wy-
świetliło się światło zielone. 
Sygnalizacja pomoże też kie-
rowcom, głównie tym, którzy 
jadąc ul. Falecką chcą skręcić 
w lewo w ul. Opackiego.

Prace zawiązane z prze-
budową skrzyżowania oraz 
powstaniem sygnalizacji 
świetlnej będą prowadzone 
jednocześnie. Kierowcy mu-
szą się więc przygotować na 
niewielkie utrudnienia. Ter-
min zakończenia robót wy-
znaczono na połowę grudnia 
tego roku.  (AS) 

Bezpieczniej 
na skrzyżowaniu
w Falentach
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Nie chcą parkingu pod swoimi oknami. Będzie sondaż?  
PRUSZKÓW
Lokatorzy bloku przy 
al. Niepodległości 
10 twierdzą, że 
Pruszkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa chce przed 
ich domem wybudować 
parking wbrew ich woli. 
Spółdzielnia zaprzecza 
i zamierza zrobić sondaż.

– Pruszkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa chce nam zlikwi-
dować podwórko i zrobić tam 
parking, mimo iż mieszkańcy 
w ogóle go nie chcą – twierdzi je-
den z mieszkańców bloku przy al. 
Niepodległości 10. – Nowe miejsca 

parkingowe miałyby powstać na 
asfaltowym placu między na-
szym blokiem a istniejącym par-
kingiem. Jesteśmy właścicielami 
mieszkań i terenu, za który pła-
cimy podatki. Jakim prawem są 
podejmowane decyzje bez naszej 
wiedzy? Zebrałem już 100 proc. 
podpisów mieszkańców nasze-
go bloku, którzy opowiedzieli się 
przeciw budowie tego parkingu. 
Pismo będzie kierowane do Naj-
wyższej Izby Kontroli i Minister-
stwa Ochrony Środowiska, jak 
będzie taka potrzeba to również do 
prokuratury i do sądu – dodaje.

Co na to władze spółdzielni? 
– Oczywiście jest zamysł i szansa, 
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stworzyć – mówi Mieczysław Ka-
niewski, zastępca prezesa zarządu 
ds. technicznych Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. – Po-
stanowiliśmy jednak, że decyzję 
o tym, czy dodatkowe miejsca par-
kingowe na placu przed blokiem 
Niepodległości 10 zbudujemy, zde-
cydują mieszkańcy. Przeprowadzi-
my wśród nich sondaż i jeżeli będą 
sobie życzyli, to ruszymy z inwe-
stycją, jeżeli nie – to nie będziemy 
tego robić. Jeżeli parkingu nie bę-
dzie to ten asfalt, który tam jest, ze-
rwiemy i posiejemy w tym miejscu 
trawę. Nic na siłę z pewnością nie 
będziemy robić – dodaje.  (DP) 

KAROLINA 
GONTARCZYK

OŻARÓW MAZOWIECKI
Mieszkańcy posesji 
przy ul. Poznańskiej 
w Ożarowie od dłuższego 
czasu narzekali na 
nadmierny hałas, 
który miał miejsce 
podczas produkcji 
lodu w położonym 
nieopodal zakładzie. 

P rzedstawiciele fi rmy za-
pewniają, że podjęli już 
odpowiednie prace mo-

dernizacyjne, więc problem po-
winien zniknąć.

Zakład produkcji lodu w kost-
kach mieści przy ul. Poznańskiej 
na terenie byłej huty szkła, czyli 
w samym centrum miasta. To tę-
dy przebiega droga krajowa nr 92. 
Mieszkańcy okolicznych domów 
nie mają więc lekkiego życia. Nie 
dość, że hałas generują przejeż-
dżające samochody, to na dodatek 

Kostki lodu nie dawały ludziom spać
Nadmierny hałas przy produkcji lodu przeszkadzał mieszkańcom ulicy Poznańskiej

zmniejszenia uciążliwości zosta-
ną podjęte prace modernizacyjne. 
Do tego czasu zakład wstrzy-
ma produkcję lodu w kostkach. 
Tak się stało. 

Paweł Kanclerz, burmistrz Oża-
rowa, podczas sesji rady miejskiej 
zaznaczył, że władze fi rmy błyska-
wicznie zareagowały na zgłoszony 

167 i 169. To właśnie oni są naj-
bardziej poszkodowani z powo-
du generującej hałas produkcji, 
która odbywa się nawet o półno-
cy. Mieszkańcy twierdzili, że o ci-
szy w nocy mogą tylko pomarzyć. 
Zwrócili się więc do radnego o po-
moc. W odpowiedzi przedstawi-
ciele fi rmy podkreślili, że w celu 

uciążliwa stała się działalność lo-
kalnego zakładu produkującego 
lód. Mieszkańcy narzekali, że 
kostki lodu są podajnikiem zrzu-
cane (ze znacznej wysokości) 
do metalowego kontenera, a to 
powoduje ogromny hałas. D
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Nadmierny hałas przy produkcji lodu przeszkadzał mieszkańcom ulicy Poznańskiej
problem. Jednocześnie przedsta-
wiciele zakładu zobowiązali się, że 
po dokonaniu niezbędnych prac 
zaproszą do fi rmy pracowników 
wojewódzkiego sanepidu w celu do-
konania pomiaru natężenia dźwię-
ku emitowanego przez instalację. 

– Jeśli będzie taka koniecz-
ność, podejmiemy dalsze środki 
zaradcze. Jeśli zaplanowane pra-
ce modernizacyjne nie przyniosą 
oczekiwanego przez nas efektu, 
a ze względu na podpisane umo-
wy będziemy zmuszeni do podję-
cia produkcji zobowiązujemy się 
do czasu wyeliminowania naj-
bardziej uciążliwego hałasu, do 
jej unikania w dni robocze mię-
dzy godziną 22 a 6 rano oraz cał-
kowicie w weekendy. Zwrócimy 
również uwagę naszym pracowni-
kom w przyszłości, aby prace by-
ły prowadzone z poszanowaniem 
ciszy nocnej okolicznych miesz-
kańców – napisali w odpowiedzi. 

Od tamtej pory do władz mia-
sta ani bezpośrednio do fi rmy nie 
wpłynęły żadne protesty. 

W tej sprawie interpelację zło-
żył (pod koniec sierpnia) radny 
Sławomir Kowalski. Jak pod-
kreślił, otrzymał szereg zgło-
szeń od mieszkańców os. Huta, 
w szczególności z budynków po-
łożonych przy ul. Poznańskiej 

Nie dość, że 
hałas generują 
przejeżdżające 
auta, to uciążliwa 
była też działalność 
lokalnego zakładu 
produkującego lód
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ogloszenia.wpr24.pl

NOWY SERWIS

OGŁOSZENIOWY
Całkowicie bezpłatny. Dodaj swoje ogłoszenie.
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DOMINIK 
PIETRASZEK

PODKOWA LEŚNA  
Podkowiańscy 
radni zdecydowali 
o dofi nansowaniu
 kupna radiowozu dla 
lokalnego posterunku. 
Zwiększyli też dotację dla 
placówek oświatowych.

O jakie sumy chodzi? Do-
chody podkowiańskie-
go urzędu generalnie 

wzrosną o blisko 400 tys. zł. 
Prawie 130 tys. zł więcej gmi-
na otrzyma w ramach subwencji 
oświatowej z tytułu zwiększe-
nia liczby dzieci uczęszczają-
cych do szkół w Podkowie Leśnej 
oraz z tytułu zwiększenia dota-
cji na dzieci niepełnosprawne. 
O 125 tys. zł wzrośnie dofi nan-
sowanie wyposażenia w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktycz-
ne dla szkoły samorządowej. 
Ponadto urząd zaoszczędzi 36 
tys. zł z tytułu umorzenia opła-
ty ustalonej przez Dyrektora 

Dotacje dla szkół i na nowy radiowóz
Radni miejscy w Podkowie przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej

posiedzenia Komisji Budże-
tu była rozmowa na ten temat. 
Argumentem za oznakowanym 
był fakt, iż taki radiowóz będzie 
bardziej widoczny, przez co po-
czucie bezpieczeństwa się zwięk-
szy. Natomiast nieoznakowany, 
w tak małej miejscowości po pew-
nym czasie będzie i tak znany już 
mieszkańcom – zaznaczał.

Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie za 
zezwolenie na trwałe wyłącze-
nie z produkcji leśnej gruntów 
przeznaczonych pod budowę sa-
li sportowej i rozbudowę budyn-
ku szkoły samorządowej. Urząd 
nie będzie też musiał fi nansować 
placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Podkowie Leśnej, ponieważ 
pozyskano środki z programu 
„Radosna Szkoła” – to kolejne 
100 tys. zł oszczędności.

W projekcie uchwały dotyczącej 
zmian w budżecie, urząd miasta 

– Komisja Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Śro-
dowiska negatywnie zaopiniowa-
ła ten projekt uchwały z powodu 
zmniejszenia wydatków na rowy 
bez szczególnego uzasadnienia 
w uchwale – powiedział pod-
czas ostatniej sesji rady miejskiej 
radny Grzegorz Smoliński.

Urzędnicy zapewniali, że jed-
nak przekazali radnym stosow-
ne uzasadnienie. Ale nie tylko 
o to chodzi. – Po szczegółowej 
analizie tematu, już wiemy, że 
tych 110 tys. zł nie wykorzysta-
my do końca roku, bo fi zycznie 
jest to już niemożliwe – zaznacza-
ła Małgorzata Stępień-Przygoda, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

Po długiej dyskusji radni zde-
cydowali, że przeznaczenie tych 
pieniędzy się nie zmieni.

Kolejnym spornym punktem 
była sprawa radiowozu dla lokal-
nej policji. Mimo iż funkcjonariu-
sze wnioskowali o dofi nansowanie 
zakupu pojazdu nieoznakowa-
nego radni i tak dyskutowali nad 
typem wozu. Wątpliwości miał 
m.in. Maciej Foks. – Podczas 
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Co na to sama policja? – Po-
jazd ten będzie w kolorze srebr-
nym, a na wyposażeniu będzie 
miał oznakowanie magnetycz-
ne, dzięki temu w kilka chwil 
może stać pojazdem oznakowa-
nym. Poza tym tradycyjny ra-
diowóz jest z daleka widoczny, 
natomiast wozem nieoznako-
wanym mimo wszystko można 

dyskretniej patrolować okoli-
cę. Dlatego jestem jak najbar-
dziej za autem bez oznaczeń 
– powiedział asp. szt. Bartosz 
Zając. Radni przychylili się 
do tej propozycji. 

Ostatecznie pozytywnie prze-
głosowali zmiany w uchwa-
le budżetowej. Oznacza to, że 
zwiększą się dotacje dla na-
stępujących placówek: Szkoły 
Podstawowa nr 2 w Podkowie 
Leśnej (61,6 tys. zł więcej), Gim-
nazjum nr 2 (18,3 tys. zł), Punkt 
Przedszkolny na ul. Akacjowej 
(28,6 tys. zł), Klub Rodzinny IHA-
HA (36 tys. zł). Ponadto szkoła 
samorządowa otrzyma 125 tys. zł 
dotacji na zakup sprzętu szkol-
nego i pomocy dydaktycznych.

Gmina przeznaczy dodatko-
we 50 tys. zł na dowóz dzieci 
do ośrodka dla uchodźców-
-cudzoziemców w Dębaku, do 
szkoły w Podkowie, 4 tys. zł 
na zakup materiałów w miej-
skim przedszkolu oraz 35 tys. zł 
na dofinansowanie zakupu 
nieoznakowanego policyjne-
go radiowozu. 

 Lokalna policja dostanie nieoznakowany pojazd

zaproponował też zmniejszenie 
o 110 tys. zł wydatków na odtwo-
rzenie rowów i cieków wodnych. 
Sprawa wywołała kontrowersje. 

Gmina przeznaczy 
35 tys. zł na 
dofinansowanie zakupu 
nieoznakowanego 
policyjnego radiowozu

REGION
Przebudowa drogi 
łączącej Brwinów 
z Parzniewem powoli 
dobiega końca. 
Urzędnicy zapewniają, 
że uda się dotrzymać 
terminu finału prac, 
który wyznaczono na 
koniec października.

Inwestycja obejmuje odcinek od 
skrzyżowania ul. Granicznej z ul. 
Pruszkowską w Brwinowie do 
drogi powiatowej przy ul. Głównej 
w Parzniewie, a dalej ul. Główną 
(na całej długości od torów PKP 
do ul. 36 P.P. Legii Akademickiej) 
do skrzyżowania z ul. Przyszłości 
w Parzniewie. Szacowany koszt 
inwestycji to ponad 4,2 mln zł, 
z czego gmina w 2013 roku za-
bezpieczyła na ten cel przeszło 
2 mln zł. Reszta pochodzi z tzw. 
schetynówki i z dotacji powiatu 
pruszkowskiego, który zdeklaro-
wał kwotę ponad 1,5 mln zł.

Już w połowie września infor-
mowaliśmy, że prace budowla-
ne postępują zgodnie z planem, 
a praktycznie w całości drogo-
wcy wykonali brwinowski odci-
nek drogi – wybudowali rondo 
na skrzyżowaniu ul. Granicznej 
i Pruszkowskiej, a następnie po-
łożyli nawierzchnię na odcinku 
drogi od ronda do skrzyżowania 
ul. Głównej z Rzeczną w Parznie-
wie. Do zakończenia inwestycji 

Droga do Parzniewa na końcowej prostej

droga na tym odcinku powinna być 
przejezdna do połowy paździer-
nika, choć jeszcze nie zostanie 
otwarta. Okazało się jednak, że 
nie na całym parzeniewkim od-
cinku położono nawierzchnię.

– Spokojnie zdążymy zreali-
zować inwestycję w zakładanym 
terminie do końca października. 
Tak jak mówiliśmy wcześniej, go-
towy do użytku jest brwinowski 
odcinek trasy. Wymalowano na 
nim już poziome oznakowanie, 
którego nigdy wcześniej tu nie 
było. Kierowcom to rozwiązanie 
będzie na pewno pomocne. Po-
stawiono krawężniki, a drogowcy 
kładą chodniki z kostki brukowej. 

Droga w Parzniewie jest już prawie 
gotowa. Drogowcy położyli przed-
ostatnią warstwę nawierzchni na 
więcej niż połowie tego fragmen-
tu, patrząc od ul. Głównej – mówił 
kilka dni temu Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa. Prace 
postępują i myślę, że w przyszłym 
tygodniu na całym odcinku od ul. 
Głównej do ul. 36 P.P. Legii Aka-
demickiej i do skrzyżowania z ul. 
Przyszłości położymy warstwę 
ścieralną – dodał.

Zmodernizowana została już 
pętla autobusowa w Parzniewie. 
Na ul. Rzecznej wykonawca za-
montuje także nowe oświetle-
nie uliczne.  (AF)

NADARZYN
Urzędnicy 
z nadarzyńskiego 
ratusza chcą pozyskać 
dofinansowanie 
z programu Efektywne 
wykorzystanie energii 
Lemur. Dzięki temu 
budynek, w którym 
będzie się mieścił 
zespół szkół w Ruścu 
ma być w pełni 
energooszczędny.

Celem programu Lemur jest 
uniknięcie emisji CO2 pod-
czas projektowania i budowy 
nowych obiektów użyteczno-
ści publicznej. Organizatorem 
projektu jest Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Lemur oszczędzi energię
projektowej oraz preferencyjną 
pożyczkę z częściowym umorze-
niem na pokrycie części kosz-
tów budowy w wysokości do 
1 tys. zł za mkw. 

Władze Nadarzyna zamierzają 
skorzystać z udogodnień progra-
mu Lemur podczas budowy ze-
społu szkół w Ruścu. W związku 
z tym, że powierzchnia budynku 
ma wynieść ponad 11,2 tys. mkw., 
wysokość pożyczki może wynieść 
nawet 11,2 mln zł. Umorzenie 
następuje po trzech latach od 
zakończenia inwestycji i otrzy-
maniu pozwolenia na użytko-
wanie, a jej wysokość zależy od 
uzyskanego średniego pozio-
mu redukcji zapotrzebowania 
na energię użytkową i energię 
pierwotną, osiągniętego w ciągu 
trzech pierwszych lat eksploata-
cji budynku. – Za trzy, cztery lata 
będziemy o ładnych kilka milio-
nów do przodu – mówił podczas 
wrześniowej sesji rady gminy 
wójt Nadarzyna Janusz Grzyb.

Zespół szkół w Ruścu ma 
być nowoczesnym komplek-
sem o polepszonym standar-
dzie energetycznym. Obecnie 
jest przygotowywana dokumen-
tacja projektowa. Środki fi nan-
sowe na budowę szkoły zostały 
zabezpieczone w budżetach gmi-
ny na lata 2013-2017 w wysokości 
17,7 mln zł jako wkład własny oraz 
11,2 mln zł jako pożyczka w ra-
mach programu Lemur.  (KG)

Dzięki uczestnictwie w pro-
gramie można uzyskać dotację 
na pokrycie do 70 proc. kosz-
tów wykonania dokumentacji 

Dzięki Lemurowi 
budynek, w którym 
będzie się mieścił 
zespół szkół w Ruścu 
ma być w pełni 
energooszczędny

Zdążymy 
zrealizować inwestycję 
w zakładanym 
terminie – Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz 
Brwinowa

pozostała już tylko fi nalizacja bu-
dowy parzniewskiego fragmentu 
trasy od Głównej do ul. 36 P.P. Le-
gii Akademickiej i do skrzyżowania 
z ul. Przyszłości. Wstępnie brwi-
nowscy urzędnicy szacowali, że 

PRUSZKÓW
Książnica Pruszkowska oraz Spół-
dzielczy Dom Kultury zapraszają 
na promocję książki „Antoni Mu-
racki – wiersze i piosenki”. Au-
tor i jego przyjaciele dadzą także 
koncert. Antoni Muracki to war-
szawski bard, pieśniarz, poeta 
i tłumacz. Wykonawca poezji 

śpiewanej. Tłumacz i propaga-
tor twórczości Jaromira Nohavicy 
w Polsce. Od dawna związany jest 
z naszym regionem. Udział w kon-
cercie wezmą: Antoni Muracki, 
Elżbieta Wojnowska, Aleksandra 
Drzewiecka, Jakub Muracki, Mar-
cin Fidos, Andrzej Jagodziński 

i Robert Kuśmierski. Przed wystę-
pem i po jego zakończeniu będzie 
można uzyskać na wydanej przez 
Książnicę Pruszkowską publikacji 
autograf Murackiego. Start impre-
zy: 18 października, godzina 20.00, 
Spółdzielczy Dom Kultury przy 
ulicy Hubala 5. (AF)

Promocja książki „Antoni 
Muracki – wiersze i piosenki”
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PRUSZKÓW
Znakomity aktor Jan Nowicki za-
wita do Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry „Kamyk” w Pruszkowie. Będzie 
m.in. promował swoją książkę 
„Mężczyzna i one”. Artysta 
w publikacji ukazuje czytelnikom 
własne refl eksje, pomysły i wiedzę 
na temat kobiet. Kochał je zawsze 

i kocha teraz. Nadszedł więc czas, 
aby nagromadzoną przez ca-
łe życie wiedzę przelać na papier. 
Nowickiemu pomagała w tym Ka-
tarzyna Zimmerer, która pytaniami 
i komentarzami kieruje rozbiega-
ne czasem myśli aktora ku pew-
nemu porządkowi. Nowicki jest 

też wykładowcą Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie, gdzie w latach 1973–1974 był 
prodziekanem wydziału aktorskie-
go. Start spotkania w „Kamyku”: 
czwartek 24 października, godz. 
11.00, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5. Wstęp wolny. (AF)

Jan Nowicki w „Kamyku” 
opowie nie tylko o kobietach

Piątek, 18 Października 2013

Reklama

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION  
PKP Polskie Linie 
Kolejowe opublikowały 
rozkład jazdy, 
który będzie 
obowiązywał od 
15 grudnia 2013 roku.

J est to wstępna wersja, mo-
że ona ulec modyfi kacjom. 
Grudniowy rozkład zmie-

ni całkowicie godziny odjazdów 
pociągów Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej wzglę-
dem obecnego, jak i rozkładu, 

Pociągi pojadą (po raz kolejny) po nowemu
który wejdzie w życie 20 paź-
dziernika. Pierwszy kurs KM do 
Grodziska z Warszawy Wschod-
niej nie wyruszy jak dotychczas 
przed godziną 4.00, ale o 4.11. 
Z kolei godzina odjazdu ostat-
niego pociągu ze Wschodniej 
w kierunku Grodziska zmieni się 
o cztery minuty. W przypadku 
SKM pierwszy kurs do Otwoc-
ka z Pruszkowa zaplanowano 
na godz. 4.54, a ostatni w prze-
ciwną stronę o 22.35 (obecnie 
odpowiednio: 5.12 i 22.45). Tra-
dycyjnie najwięcej kursów bę-
dzie w godzinach porannego 
i popołudniowego szczytu (do 
pięciu pociągów na godzinę).

W związku z prowadzony-
mi pracami modernizacyjny-
mi na liniach kolejowych roczny 
rozkład będzie się zmieniał kil-
kukrotnie, a każda korekta zo-
stanie zapowiedziana co najmniej 
21 dni przed wejściem w życie.
Przypominamy, że z powodu 

kolejnego etapu modernizacji 
linii Warszawa – Skierniewice 
20 października zmieni się roz-
kład jazdy Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej. Na od-
cinkach Pruszków – Grodzisk 
Mazowiecki oraz na Radziwił-
łów Mazowiecki – Żyrardów 

rozwiązanie pozwala utrzymać 
ruch pociągów, jednak ograni-
czona jest przepustowość linii. 
Oczywiście w takiej sytuacji 
prowadzenie ruchu wymaga 
właściwego rozkładu, ponie-
waż utrudnienia na odcinku 
jednotorowym powodują duże 
utrudnienia dla wszystkich po-
ciągów. Przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy o zrozumienie, 
że aby modernizować i utrzymać 
ruch pociągów nie mamy innego 
rozwiązania. Staramy się ściśle 
współpracować z przewoźni-
kami w celu zminimalizowa-
nia utrudnień dla pasażerów 
– dodaje Siemieniec. 

ruch pociągów dalekobieżnych 
będzie prowadzony jednotoro-
wo. – Pomiędzy Radziwiłłowem 
Mazowieckim a Żyrardowem 
są aktualnie prowadzone prace 
remontowe na torze nr 2, który 
będzie zamknięty do 20 listopa-
da, natomiast później rozpoczną 
się prace na odcinku z Pruszko-
wa do Grodziska – mówi Mi-
rosław Siemieniec, rzecznik 
prasowy PKP PLK. 

– W ramach modernizacji 
linii dwutorowej, aby nie by-
ło przerwy w ruchu pociągów, 
prace na torach odbywają się 
przemiennie. Najpierw na jed-
nym, później na drugim. Takie 

Pociągi pojadą (po raz kolejny) po nowemu
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PRUSZKÓW
Policjanci ze stołecznego Bemo-
wa zatrzymali w Pruszkowie 31-lat-
ka, który wypożyczał auta i... znikał. 
Pierwsze zgłoszenie wpłynęło 
w czerwcu tego roku. Do bemow-
skiego komisariatu zgłosił się wła-
ściciel wypożyczalni samochodów. 
Twierdził, nieznany mu mężczyzna 

wypożyczył hondę, wpłacił kaucję 
i od tamtej pory się nie odezwał. Gdy 
przeanalizowano podobne przypadki 
z terenu Warszawy nastąpił przełom 
– poszkodowani podawali podobne 
rysopisy i sposób działania. Udało się 
ustalić tożsamość mężczyzny, 31-let-
ni Rafał Ł. przebywał w Pruszkowie. 

Widząc policję, próbował ucieczki, 
ale został zatrzymany. Znalezione 
w jego mieszkaniu rzeczy wskazy-
wały, że stoi za oszustwami. Łącz-
ne straty wypożyczalni aut to ponad 
250 tys. zł. Samochody miały zostać 
sprzedane. 31-latkowi postawiono 
cztery zarzuty oszustwa. (DP)

Wypożyczał auta, a potem 
zamierzał je sprzedawać

Piątek, 18 Października 2013

Edycja wiosenna 
5–6 kwietnia 2014

Edycja jesienna 
20–21 września 2014

Sprzedaż powierzchni od 4 listopada

PRUSZKÓW, HALA ZNICZ

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do sprawy 
zalewanych garaży 
na ul. Spółdzielczej 
w Grodzisku. Jedna 
z mieszkanek domaga 
się załatwienia sprawy 
przez spółdzielnię. 
Ta twierdzi, że nie ma 
takiej możliwości. 

Pierwszy raz o „studzienkowym” 
problemie informowaliśmy już 
pod koniec czerwca. – Chciałam 
zwrócić uwagę na niewłaściwie 
działające studzienki przy ga-
rażach na Spółdzielczej 11. Nie 
jestem pewna czy problem do-
tyczy wszystkich trzech czy tyl-
ko mojej: tej od strony wnętrza 
podwórka – mówiła wtedy czy-
telniczka Agnieszka. – Pomimo 
zeszłorocznego remontu cały 
czas jest coś nie tak i jak tylko 
popada deszcz, mój garaż jest 
zalany. Woda dochodzi do kil-
kudziesięciu centymetrów wy-
sokości – dodawała.

Grodziscy urzędnicy zapew-
niali, że zajmą się sprawą jednak 

Mieszkanka chce pompy
wynika, że na regularne zale-
wanie garażu przy Spółdziel-
czej 11 skarży się tylko jedna 
mieszkanka, domaga się roz-
wiązania problemu właśnie 
przez spółdzielnię. 

– Problem na ulicy Spółdziel-
czej polega na tym, że od strony 
garaży droga nie jest wyposażona 
w kanalizację deszczową, lecz je-
dynie w tzw. studzienkę chłonną. 
Kiedy deszcze nie są zbyt obfi te 
studzienka daje radę odebrać ca-
łą deszczówkę. Jednak, gdy przy-
chodzą duże ulewy nadmiar wody 
zalewa garaże położone w obni-
żeniu terenu. Problem ten wystę-
puje od kilku lat, ale mieszkańcy 
bezpośrednio nim dotknięci zmó-
wili się i na własny koszt zakupi-
li urządzenia (ok. 200 zł każde) 
do wypompowywania wody z ga-
raży i piwnic, kiedy zacznie na-
pływać – powiedział Ewa Rytel, 
kierownik Osiedla „Centrum” 
Grodziskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. – Jedna z mieszka-
nek nie chce zakupić pompy we 
własnym zakresie i oczekuje, że 
zrobi to za nią spółdzielnia. Ta-
kiej możliwości jednak nie ma, 
ponieważ garaże są własnością 
prywatną mieszkańców i nie obej-
muje ich fundusz remontowy. 
Chodzi tu o wspólne pieniądze, 
musimy nimi rozsądnie gospo-
darować – dodawała.

Ewa Rytel przyznaje, że pro-
blem zalewania garaży zapewne 
nie zniknie. – Zalania następu-
ją w miesiącach letnich. Wtedy 
są najobfi tsze deszcze, na razie 
więc będziemy mieć spokój, ale 
temat pewnie wróci w lecie przy-
szłego roku – twierdzi.

Sprawę rozwiązałaby budo-
wa kanalizacji deszczowej. Spół-
dzielnia twierdzi jednak, że nie 
ma na to pieniędzy.  (AF)

C
zy

te
ln

iC
zk

a

przez długi czas nic się nie działo. 
O stanowisko w tej kwestii posta-
nowiliśmy więc spytać przedsta-
wicieli Grodziskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, która zarządza 
terenem. Z informacji przeka-
zanych przez jej pracowników 

Problem zalewania 
garaży przy 
ul. Spółdzielczej 
zapewne nie 
zniknie

Święto seniorów – atrakcje przed fi nałową galą
PRUSZKÓW
Październik wszedł już 
w swoją drugą połowę, 
miesiąc atrakcji dla 
pruszkowskich seniorów 
powoli dobiega więc 
końca. Nie oznacza to 
jednak, że będą się nudzić. 

Finałowe dni Pruszkowskiego Mie-
siąca Aktywnego Seniora zaznaczą 
się kolejnymi, ciekawymi impre-
zami. Już w piątek (18.X) w Miej-
skim Ośrodku Kultury (ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5) od-
będzie się XVI Regionalny Prze-
gląd Działalności Artystycznej 
Seniorów. Zobaczymy m.in. ob-
razy i rzeźby. Gościem specjal-
nym imprezy (rozpocznie się 
o godz. 18.00) będzie śpiewają-
cy poeta i satyryk Marek Majew-
ski. Natomiast w niedzielę (20.X, 

również MOK) zaprezentowany 
zostanie monodram „Mój boski 
rozwód” w wykonaniu Krystyny 
Podlewskiej. Artystka przedstawi 
historię kobiety po przejściach, 
którą mąż porzucił dla młodszej 
i piękniejszej, córka wyprowadzi-
ła się do narzeczonego, a matka 
zamiast wspierać tylko krytyku-
je. Mimo wszystko w tej historii 

KAROLINA 
GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI
Pojawiła się szansa, 
że w grodziskim 
Szpitalu Zachodnim 
zostanie uruchomiony 
pododdział geriatryczny 
przeznaczony dla 
pacjentów powyżej 65. 
roku życia.

B rak specjalistycznych 
oddziałów geriatrycz-
nych w szpitalach to je-

den z większych problemów 
publicznej służby zdrowia nie 
tylko na Mazowszu. Braku-
je również poradni pomagają-
cych osobom ze schorzeniami 
wieku podeszłego. Seniorzy le-
czeni są głównie na oddziałach 
wewnętrznych i neurologicz-
nych. Tymczasem potrzebują nie 
tylko opieki lekarskiej, ale także 
rehabilitacji, wsparcia ze stro-
ny psychologa, czasem pomocy 
pracownika socjalnego. 

Wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski od dawna zabiegał 
o utworzenie specjalistycz-
nych oddziałów dla seniorów. 
Jest szansa, że jeden z nich po-
wstanie w Szpitalu Zachodnim 
w Grodzisku Mazowieckim. 

nam kontraktu dla geriatrii 
– mówi dyrektor Płukis.

Społeczeństwo szybko się sta-
rzeje. Według prognoz, w 2035 r. 
ponad 20 proc. Polaków bę-
dzie miało powyżej 65. roku ży-
cia. Tymczasem dla takich osób
brakuje nie tylko oddziałów ge-
riatrycznych, ale także długoter-
minowych zakładów opiekuń-
czo-leczniczych. Tak też jest w Gro-
dzisku i nic nie wskazuje na to, że-
by w najbliższym czasie pod tym 
względem miało coś się zmienić. 

A szkoda, bo profesjonalna 
opieka w tego rodzaju ośrod-

kach pozwala na odzyskiwa-
nie sprawności po przebytych 
chorobach np. udarze. Taka 
placówka funkcjonuje w Prusz-
kowie, przy szpitalu na Wrze-
sinie i doskonale się sprawdza. 
Pacjenci mogą tu korzystać ze 
specjalistycznego leczenia, 
rehabilitacji, psychoterapii 
i terapii zajęciowej. Budynek 
otacza niewielki park, co sprzy-
ja spacerom. 

Na taki ośrodek mieszkańcy 
Grodziska będą musieli jeszcze 
poczekać. Powód jest prozaiczny 
– brak funduszy. 

– W związku z tym, że wojewo-
da jest bardzo zainteresowany 
uruchomieniem oddziału geria-
trycznego, wszystko wskazuje na 
to, że wesprze on nasze starania 
w pozyskaniu kontraktu z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia – 
mówi Krystyna Płukis, dyrektor 
Szpitala Zachodniego. Dodaje, 
że do podpisania umowy z NFZ 
powinno dojść najpóźniej na 
początku przyszłego roku. Je-
śli tylko taki oddział zostanie 
uruchomiony, znajdą się w nim 
łóżka dla 12 pacjentów. – Ma-
my nadzieję, że NFZ nie odmówi 

Nie zabraknie popularnych za-
jęć sportowych w Klubie Perfekt 
Fit. W piątkowe przedpołudnia 
(18 i 25.X) seniorzy będą mogli 
się pogimnastykować. W ponie-
działki (21 i 28.X) sala przy ul. 
Działkowej 9 wypełni się entu-
zjastami zumby, a we wtorki (22 
i 29.X) będzie można wziąć udział 
w zajęciach pilates (wszystkie
rozpoczną się o godz. 10.00). 

Wielki fi nał Pruszkowskiego 
Miesiąca Aktywnego Seniora 
wyznaczono na 28 paździer-
nika. W Spółdzielczym Do-
mu Kultury (ul. Hubala 5) już 
o godz. 14.00 rozpocznie się 
uroczysta gala. Imprezę uświet-
nią znane gwiazdy –  Edward 
Hulewicz, Alicja Majewska, 
Władysław Korcz, Andrzej By-
chowski. Przewidziano też słod-
ki poczęstunek.  (AS) 

m
a

re
k 

C
zU

J

Szansa dla starszych pacjentów
Szpital Zachodni stara się o uruchomienie oddziału geriatrycznego

nie brakuje optymizmu, wzru-
szenia, zabawy. Przedstawienie 
startuje o godz. 16.00.Kolejny 
weekend upłynie m.in. pod ha-
słem zabawy. 26 października 
MOK zamieni się w salę tanecz-
ną, a to ze względu na „Jesienny 
Swing”. Uwaga! Obowiązuje rezer-
wacja miejsc, więc kto pierwszy ten 
lepszy. Impreza ruszy o godz. 16.00.

 Seniorzy mogli obejrzeć wystawę akwareli

Szpital Zachodni stara się o uruchomienie oddziału geriatrycznego
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Drużyna koszykarzy Znicza
nadal słaba na wyjeździe
KOSZYKÓWKA
Koszykarze Znicza 
Basket Pruszków  
wciąż bez ligowego 
zwycięstwa  
w wyjazdowym 
spotkaniu. Przegrali  
w Ostrowie 
Wielkopolskim  
z miejscową  
 Stalą 78:64.

Drużyny przystępowały do me-
czu w odmiennych nastrojach. 
Znicz miał za sobą sukces na 
własnym parkiecie z MKS-
-em Dąbrowa Górnicza, pod-
czas gdy Stal nie zaznała w tym  
sezonie smaku zwycięstwa.

Zawodnicy Stali byli więc 
zdeterminowani, aby wresz-
cie wygrać. „Katem” Znicza 
okazał się Tomasz Ochoń-
ko, który zanotował 17 punk-
tów, siedem asyst i  sześć 
zbiórek, a dobre zmiany da-
wał Tomasz Smorawiński. 
15 kolejnych oczek dorzucił  
Adam Kaczmarzyk.

O porażce pruszkowian 
zadecydowała nie najlepsza 
dyspozycja w rzutach osobi-
stych (tylko pięć trafionych 
na 14 prób) i wysoko przegra-
na pierwsza kwarta. – Myślę, że 
porażka w Ostrowie była zasłu-
żona. Nie zabrakło nam mobili-
zacji na ten mecz, ale przewaga, 
którą w pierwszej kwarcie po-
zwoliliśmy wypracować prze-
ciwnikom dużo nas kosztowała 

Bo
lo

 s
ko

C
zy

la
s

Stanisław Liszkiewicz nie jest już trenerem Błonianki Błonie. Zastąpił go Jakub Popiński. – Trener sam złożył rezygnację – mówi Hubert Liszkiewicz, prezes KS 
Błonianka Błonie. Popiński jest wychowankiem Błonianki, przez wiele lat był też zawodnikiem grodziskiej Pogoni. – Trzeba było szybko kogoś znaleźć, a pan 
Jakub Popiński ma trenerskie papiery. Dlatego właśnie on do końca rundy jesiennej poprowwadzi drużynę seniorów – zaznaczył prezes. Błonianka Błonie 
zajmuje szóste miejsce w lidze okręgowej (grupa Warszawa II) z dorobkiem 18 punktów. Do lidera traci 13 „oczek”. (DP)

Zmiana na stanowisku trenera piłkarzy Błonianki Błonie

PIŁKA NOŻNA
Co słychać u lidera  
strzelców II ligi?
– Wspólnego lidera, bo jest nas 
dwóch. Jeszcze… (śmiech). 
Wszystko w porządku. Zdrowie 
dopisuje, a na przesilenia jesien-
no-zimowe raczej nie jestem po-
datny. Zresztą runda rewanżowa 
poprzedniego sezonu pokazała, 
że strzeliłem wówczas więcej goli 
niż jesienią, tak więc obecny wy-
nik traktuję jako dobry progno-
styk na przyszłość. 

Czuje się pan gwiazdą  
w Zniczu?
– Może nie gwiazdą, bo i liga 
nieodpowiednia do takich po-
równań, ale na pewno czuje się 
bardziej doświadczony od innych 
chłopaków. I to w jakiś sposób 
procentuje. Zarówno dla mnie, 
jak i dla nich.

Faktem jest jednak,  
że wielu kibiców myśląc  
o Zniczu wypowiada  
pańskie nazwisko.
– Ta popularność wynika z faktu, 
że to ja głównie strzelam bram-
ki. A na dobrą sprawę ciężko 
powiedzieć, czy jestem nawet li-
derem w drużynie. Nie mam ta- 
kiego charakteru…

Ale gdyby gra całego  
zespołu szła w parze ze  
skutecznością Adriana  

jeszcze większy plus dla drużyny 
i ułatwiłoby drogę do pięcia się co-
raz wyżej w tabeli.

Dobre pieniądze można  
na was było zarobić  
w tym sezonie. Wygrywacie 
mecze teoretycznie trudne, 

a gubicie punkty na  
„małych kursach”…
– Faktycznie, męczymy się z ze-
społami z dolnej części tabeli. 
Wynika to ze stylu gry tych 
drużyn. Pierwszy zespół, któ-
ry przyjechał do nas i grał w pił-
kę, to była przed tygodniem 
Stal Rzeszów. Drużyna, która 
nie stanęła na własnej połowie, 
nie kopała piłki do przodu i nie 
patrzyła na to „co będzie, to bę-
dzie”.  Zdecydowanie lepiej gra 
nam się z takimi zespołami. Ze-
społami preferującymi otwarty 
styl. Z innymi natomiast ma-
my problem w rozegraniu pił-
ki, i dość często sami stwarzamy 
sobie zagrożenie.

To jest ta największa 
bolączka?
– Na pewno rzecz do poprawienia, 
bo przez to tracimy głupie bram-
ki. A ogólnie nie gramy źle. Jeśli 
uda się wyeliminować pojedyn-
cze błędy, to będzie to wygląda-
ło jeszcze lepiej.   
 
Ciężko jednak gra się  
ze świadomością, 
że praktycznie pół 
ligi spada?
–  W  p e w n y m  s e n s i e  t a k . 
Wszystko jednak zależy od tego, 
kto i jaki cel sobie stawiał przed 
sezonem. My powiedzieliśmy, 
że walczymy o awans i tyl-
ko to nas interesuje. W trak- 

Awans. Tylko to nas interesuje
Z Adrianem Paluchowskim, napastnikiem Znicza Pruszków, rozmawia Marcin Prażmowski

cie sezonu oczywiście można 
korygować założenia, w za-
leżności od miejsca czy dy-
stansu do innych drużyn, ale 
na dzień dzisiejszy mierzymy 
w dwa pierwsze miejsca.

Wygrana Bogorii

Na dzień  
dzisiejszy  
mierzymy w dwa 
pierwsze miejsca  
– mówi Adrian 
Paluchowski   

Paluchowskiego,  
to kibice w Pruszkowie  
byliby w euforii.
– Prawdopodobnie tak by było. 
Szkoda, że jest taka różnica mię-
dzy mną a następnymi strzelcami. 
Myślę, że gdyby kilku chłopaków 
dołączyło do mnie, to byłoby to na 

PIŁKA NOŻNA

AKROBATYKA SPORTOWA
Czworo akrobatów  
z Pruszkowa triumfowało 
na wrześniowych 
Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Chorzowie. 
Ich sukces należy 
docenić podwójnie 
ponieważ pruszkowska 
sekcja akrobatyczna 
warunków do treningów 
nie ma zbyt idealnych. 

Mistrzostwa Polski Juniorów 
w akrobatyce sportowej, sko-
kach na trampolinie i ścieżce od-
bywały się w Chorzowie w dniach 
28-29 września. Triumfatora-
mi w akrobatyce zostali młodzi 
chłopcy reprezentujący barwy 
MKS Pruszków. Dwójki mę-
skie w składzie Darian Furczak 
i Kamil Nowakowski oraz Paweł 
Bigos i Jakub Zieliński, prowa-
dzone przez Grzegorza Napiór-
kowskiego, zdobyły kolejno tytuły 
mistrzów oraz wicemistrzów. 
Na trzecim miejscu uplasowali 
się reprezentanci innego klubu 

sportowego z naszego regionu  
– Kocoń Jan i Kłos Daniel wy-
stępujący w barwach ursuskiego 
UTS Akro-Bad Warszawa. 

W klasyfikacji drużynowej 
pruszkowski klub uplasował się 
na czwartym miejscu z dorobkiem 
27 pkt. Na „pudle” stanęły UTS 
Akro-Bad Warszawa (79 pkt.), 
ZKA Stal Rzeszów (41 pkt), DO-
SiR Sokolnia Chorzów (39 pkt). 

Kim są młodzi mistrzowie? 
Darian Furczak trenuje od ósme-
go roku życia. Zdolności akroba-
tyczne rozwija od dziewięciu lat. 
Na co dzień uczy się w pruszkow-
skim LO im. Tomasza Zana. Jego 
partner, Kamil Nowakowski to 
uczeń pruszkowskiego Gimna-
zujm nr 3, a akrobatykę trenuje 
od sześciu lat. Przygodę z tym 
sportem zaczął w wieku ośmiu 
lat. Również jako ośmiolatek tre-
ningi rozpoczął wicemistrz Pol-
ski Paweł Bigos. Dziś zajęcia te 
łączy z nauką w milanowskim 
technikum. Na tytuł wicemi-
strza „krótko” pracował Jakub 
Zieliński, który akrobatą jest od 

pięciu lat (treningi zaczął jako 
dzięciolatek). Jakub, podobnie 
jak Kamil Nowakowski, uczy się 
w Gimnazjum nr 3 w Pruszko-
wie.

Sukces młodych akroba-
tów należy docenić podwójnie. 
W ostatnich miesiącach musieli 
bowiem przenieść swoje trenin-
gi do innej szkoły. Sekcja akro-
batyczna pruszkowskiego MKS 
zajęcia prowadzi w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Jednak w tego-
roczne wakacje był tam remont 
sali gimnastycznej, co uniemoż-
liwiło akrobatom przygotowania 
do zawodów. Pomocną dłoń wy-
ciągnęła Ewa Łukasik dyrektor 
Gimnazjum nr 3, gdzie trenin-
gi prowadzone są od września. 

Grzegorz Napiórkowski, któ-
ry prowadzi w MKS Pruszków 
sekcję akrobatyki podkreśla, że 
sukces męskich dwójek jest też 
zasługą jego współpracowni-
ków, m.in. Marty Balawender 
i Damiana Sobiańskiego. Ten 
ostatni ułożył dla zwycięzców  
układ choreograficzny.  (AS) 

– analizował przyczyny porażki 
Michał Spychała, trener prusz-
kowskiego zespołu. – Co uda-
ło nam się dojść przeciwnika 
na kilka punktów, to zdarzyła 
sie jakaś dobra akcja ostrowian 
albo nasz błąd. Ponadto zespół 
miał za słabą skuteczność rzu-
tów zarówno z gry, jak i przede 
wszystkim za jeden punkt. Ten 
ostatni element był najwięk-
szym mankamentem w naszej 
grze ofensywnej. Zagraliśmy na 
trójkę z plusem. Pokazaliśmy 
kilka ciekawych rozwiązań, ale 
to było za mało – dodał. Kolej-
ne spotkanie Znicz Basket ro-
zegra w sobotę 19 października 
w Lublinie z Wikaną.

Intermarche Bricomar-
che BM Slam Stal Ostrów  
– MKS Znicz Basket Prusz-
ków 78:64 (21:11, 20:22, 23:21, 
14:10). Punkty dla Znicza: Ku-
likowski 13, Aleksandrowicz 
10, Lewandowski 8, Linow-
ski 8, Mieczkowski 8, Ma- 
tuszewski 5, Put 5, Wojtyń- 
ski 4, Czosnowski 3.  (AF) 

Ogólnopolski sukces młodych
akrobatów z Pruszkowa

TENIS STOŁOWY 
Mimo dwóch punktów 
Jiriego Vrablika Dartom 
Bogoria pokonała  
w Działdowie 
Dekorglass 3:2. 

Wygraną zapewnił w piątym, 
decydującym pojedynku wie-
czoru Robert Floras, który 
pewnie zwyciężył Szymona 
Malickiego 3:1 (w pierwszym 
secie aż 11-1). Floras wykonał 
swoje zadanie, choć na otwar-
cie bezlitośnie zatrzymał go Ji-
ri Vrablik, który pozwolił mu 
ugrać tylko 17 akcji.

Trzy punkty Dartom Bogorii 
mógł dać Daniel Górak w star-
ciu pierwszych rakiet z Vrabli-
kiem. „Wrócił” do gry ze stanu 
0:2, ale w piątym secie przegrał 
5-11. Wcześniej „Góra” bez pro-
blemów rozbił Malickiego 3:0.

Kapitalną robotę zrobił 
Paweł Fertikowski. Zwycię-
żył w trzech setach Xu We-
nlianga, rewanżując mu się za 
ligową porażkę sprzed dwóch 
sezonów, kiedy Chińczyk wy-
stępował w Radzyniu Podla-
skim. Paweł potrafił dogonić 
Xu w drugim secie, nawet gdy 
przegrywał już 1-6!

– Znakomity był dzisiaj Jiri 
Vrablik, ale mimo to zdobyli-
śmy tutaj dwa punkty i wygra-
liśmy mecz. Taki był nasz cel 
i go zrealizowaliśmy. Jeste-
śmy po mistrzostwach Eu-
ropy gotowi do rywalizacji 
ligowej – powiedział Daniel  
Górak.  (Dawid Szajna) 

st
o
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Po zakończeniu  
rundy jesiennej  
pojawią się  
zapewne spekulacje  
dotyczące pańskiej 
przyszłości w Zniczu.
– Kontrakt z zespołem obo-
wiązuje mnie do końca sezonu 
i mam zamiar go wypełnić. A co 
będzie później zobaczymy. 

Więc nie padła żadna 
propozycja?
– Nic mi nie wiadomo na ten te-
mat. A jeśli już ktoś miałby wyra-
zić zainteresowanie, to w pierwszej 
kolejności musi rozmawiać z klu-
bem, a nie ze mną. Sam z siebie  
nie prowadzę negocjacji. 
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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

Dam pracę

 ► Aktualnie fi rma spożywcza 
zatrudni do pracy na produkcji, 
w magazynie i przy obróbce 
warzyw. Dawidy k. Raszyna, 
22 720 57 42 w 125 

 ► Bistro w Pruszkowie pilnie zatrudni 
samodzielnego kucharza/kucharkę 
w dowolnym wieku na pełny etat. 
Umowa o pracę, b. dobre zarobki 
i elastyczny czas pracy. 
Wymagania: doświadczenie 
w pracy na kuchni oraz 
książeczka SANEPID CV 
na adres: wilanowska81@o2.pl, 
szczegóły tel. 690-621-157

 ► Fryzjera Pruszków, 888 227 999 

 ► Fryzjerkę etat lub dodatkowa 
Brwinów www.bc-studio.pl 
607 052 845 

 ► MURARZY do wykonania 750m2 
ścian z silikatów oraz trzonów 
kominów z 1700 pustaków 
ceramicznych – PRUSZKÓW 
505 023 305 

 ► OPERATOR – MECHANIK - 
MASZYNY PAKUJĄCE 
- SOKOŁÓW K/JANEK  
WINDYKACJA@COFFEE-SERVICE.EU 
nr tel. 22 625 15 10 

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list 
motywacyjny prosimy 
wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

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

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

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! 
Zajmę się dzieckiem lub 
osobą starszą, podejmę
pracę biurową lub sprzątanie, 
505 421 176 

 ► PODEJMĘ SIĘ SPRZĄTANIA 
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
– WEEKENDY, 502 110 070 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą lub 
osobą niepełnosprawną 
ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków, 
22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie 
do remontu lub własnej aranżacji 
9/10 piętro , os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 
50-140 m2, ceny od 4499 zł, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Atrakcyjny dom 195 m2 
na działce 2600m2. Wysoki 
standard, zadbany i funkcjonalny 
ogród ze stawem.
Okazja - pilna sprzedaż. 
733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 
1500m2, cena 138.000 zł,  
604 402 004 

 ► Dom 300 mkw, działka 1400 mkw, 
Podkowa Leśna, pilna sprzedaż, 
733 26 26 26 

 ► Działki budowlane piękne 
Nowa Wieś , 1215 i 1007 m2, 
idealna lokalizacja, tanio 
733 262 626 

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

 ► Sprzedam mieszkanie bez 
pośredników. Parter – 58,46 m2. 
Kontakt 604 426 337 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną 
kuchnią, łazienką, 54m2. 
Są duże windy, tel.: 501 146 435 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Atrakcyjny lokal biurowo 
– usługowy, 110 mkw, Pruszków 
Centrum, 733 262 626

 ► Garaże wynajmę. Pruszków
ul. Dębowa róg Akacjowej. 
Zapisy. Dostępne jeszcze 12 szt. 
z 25, 230 zł. Strzeżone 24h. 
600 214 802 

 ► Kupię działkę w Nowej Wsi, 
tel. 604 758 751

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal 
użytkowy 30m2, I p., 1200zł + 
prąd, 604 402 004 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie. Wysoki standard. 
tel.505462901 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, 
dwa pokoje, łazienka, miejsce 
parkingowe na 2 samochody. 
Tanio. Pruszków/Bąki. 
600 214 802 

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię gospodarstwo
lub grunt rolny 
tel. 664 944 635 

Nauka

 ► Nauka gry na gitarze 
oraz nauka j. rosyjskiego. 
Możliwość dojazdu. 
796 790 673 

Niemiecki – 664 959 973 

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 
1996 do 2012 r., całe lub lekko 
uszkodzone, gotówka, 
608 174 892 

Auto skup uczciwie 506 199 149 

Auto-złomowanie, 
do wyrejestrowania, 
odbiór, ekwiwalent, stacja 
demontażu, Pruszków, 
tel. 22 723 46 66, 501 139 173 

Kupujemy samochody 
wszystkich marek, w każdym 
wieku również uszkodzone, 
powypadkowe 731 928 081 

Automoto – sprzedam

BMW 330 E46, Kombi, 2002r, 
Przebieg 191 tys., 
Diesel, Granatowy, 
Cena 27 500 
do negocjacji. 662102871 

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY,
MEDALE, BANKNOTY, 
ZNACZKI, ZŁOTO, SREBRO, 
ANTYKI. WYCENA-SKUP, 
(22) 629-51-11, 
E.PLATER 25 WARSZAWA 

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia tel. 
501 591 903 

 ► Zakupię złom wszelkiego 
rodzaju: piece, kaloryfery, 
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne. 
Dojadę, 503 711 500 

Sprzedam

 ► Łóżko szpitalne, meble do jadalni, 
794 174 100 

 ► Sprzedam kożuch ekologiczny, 
długi, tanio 516 750 686

 ► Ziemia z wykopu z dowozem 
niedrogo, 668 286 232  

 ► Sprzedam AGREGAT 
PRĄDOTWÓRCZY 
BENZYNOWY 
KALTMANN K-AK 10000E. 
Stan techniczny 
bardzo dobry. 
Używany tylko miesiąc.
Kontakt: 509 443 955, 
po godz. 17-tej.

Zwierzęta

 ► Półtoraroczna, prześliczna suczka 
średniej wielkości pilnie szuka 
kochającego domu.  
Tel. 224238941 

Usługi

Anteny montaż serwis 
603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA 
montaż serwis NAJTANIEJ! 
tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo
696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 
602 262 144 

 ► Cyklinowanie, 
układanie, reperacja, 
602 828 088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony i videodomofony. 
Tel. 603 375 875 

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, 
karczowanie, pielęgnacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Fotografi a tanio 
796 790 673 

 ► Gazowo-hydrauliczne 602 635 150 
http://instalator.fi rmy.net/ 

 ► Glazura, remonty, hydraulika, 
łazienka, 510 610 743 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Masazystka profesjonalnie 
tel 536 494 689 

 ► Odszkodowania powypadkowe. 
Jeśli utraciłeś zdrowie lub 
mienie, zadzwoń.Rozpoznanie 
twojej sprawy jest bezpłatne. 
Tel. 606 894 200. Konsultacje 
w zakresie profi laktyki 
prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35   

 ► Opróżnianie piwnic, strychów, 
garaży, wywóz mebli, gruzu, AGD 
i innych, 503 711 500 

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

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

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

 ► Trawniki z wysiewu, 
512 380 109, 22 758 16 65 

Studnie 694 869 194 

 ► 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 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków 
ul. Prusa 41, tel. 600 214 802, 
Komputery 1.50,- kg 

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

Różne

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

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Aktualnie poszukujemy osób do współpracy jako

Lider Sprzedaży
Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna wykazać się umiejętnością organizacji czasu 

pracy, kierowania zespołem, komunikatywnością i odpowiedzialnością. 

Oferujemy: 
 różne ścieżki rozwoju  szkolenia kosmetyczno -sprzedażowe  wyjazdy biznesowe  

 pracę w młodym zespole  zatrudnienie na umowę zlecenie

CV proszę wysłać na adres: ilona.bazylak@gmail.com z dopiskiem w temacie maila „Lider Sprzedaży”

ZaprasZamy na

BIZnEs na sZpILKaCH
Chciałabyś mieć własny biznes?
Przyjdź, wysłucha, zadecyduj!

Biuro Avon
Dom Handlowy CORNER
Pruszków ul. B.Prusa 58

24.10.13 godz.18.00
Spotkanie bezpłatne. 

Zapisy pod nr tel. 508 412 273

Sodexo Polska zatrudni

TECHNIKA OBSŁUGI OBIEKTU
Miejsce pracy: Nadarzyn

Wymagania:
• wykszt. techniczne • doświadczenie w obsłudze instalacji budynkowych • SEP gr 1 
E do 1kV, mile widziane SEP gr 2 E • uprawnienia na wózki widłowe • uprawnienia 
do obsługi agregatów prądotwórczych pow. 50kV • umiejętność wykonywania prac 
bud., ślusarskich i hydraulicznych • obsługa komputera • bdb organizacja pracy

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, świadczenia, możliwość rozwoju.
CV na adres: pawel.lewandowski@sodexo.com



15GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 18 Października 2013 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego  7 października 2013 r., decyzji Nr 102/13, znak: WIŚ R.7821.21.2.2013.KG, uchylającej w zaskarżonej 
decyzji Starosty Pruszkowskiego Nr 04/2013  z dnia 5 lipca 2013 r., znak: WA.6731.8.2013, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 3141W – ul. Przyszłości we wsi Parzniew, gmina Brwinów na odcinku 
od granicy miasta Pruszkowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3124W – ul. 36 P.P. Legii Akademickiej wraz z rozbudową ul. 36 P.P. Legii 
Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyszłości do nowo projektowanego przejazdu kolejowego w zakresie: budowy jezdni, chodników, 
zjazdów, ciągów pieszo rowerowych, ścieżek rowerowych, budowy systemu odwodnienia drogi, przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej 
SN, budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową przyłącza kablowego zasilającego, rozbiórki kolidujących ogrodzeń, rozbiórki ruin budynku 
mieszkalnego, wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją na działkach nr ew.:
obręb 17 – Parzniew: 82/3, 82/4, 82/25, 86/1, 87, 90/5 (90/38, 90/39), 90/7 (90/40, 90/41), 90/12, 90/17, 90/22, 90/29, 90/30, 90/37, 90/42, 90/44, 
90/46, 90/48, 91/23, 91/24, 92,
numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu (w nawiasach działek po podziale).
Działki przeznaczone pod pas drogi powiatowej (stałe zajęcie):
obręb 17 – Parzniew:
82/25, 86/1, 87,
90/38 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/5),
90/41 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/7),
90/46, 90/48, 90/12, 90/42, 90/17, 90/22, 90/44, 90/29, 90/30, 90/37, 91/23, 91/24, 92,
Działki przeznaczone pod zajęcie na czas realizacji inwestycji (czasowe zajęcie):
obręb 17 – Parzniew:
82/3, 82/4, 90/39 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/5),
zapis, znajdujący się w punkcie V „Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny 
i gospodarczy (zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)” oraz  
znajdujący się w pouczeniu tej decyzji następujący zapis: „Zgodnie z art. 18 ust. 1 e ) w/w ustawy  w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel 
lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda 
nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1)  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2)  doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3)  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

–  wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.”
–  i orzekającej w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowego zapisu:

„V. Określam termin wydania nieruchomości
Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała 
się ostateczna
Va. Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności:
Wobec powyższego, decyzja niniejsza:
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  
inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1.  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2.  doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3.  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego”,
a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję

oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,

pouczenie
Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu, za moim 
pośrednictwem w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      
WIŚ-R.7821.21.2.2013.KG

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

Mieszkanie 38 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Ładne, rozkładowe, po 
remoncie mieszkanie na Os. Jedwabnik, 
2 pokoje 15 i 9 mkw, balkon, piwnica.  
Niski czynsz. Cicha i spokojna okolica.

Poszukujemy dla naszych klientów 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy. Zadzwoń: 733 26 26 26

Dom 194 mkw,  
działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia,  
5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

Działka budowlana  
1215 mkw 
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Piękna działka 1215 mkw.  
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji.

325 PLN/mkw 1 350 000 PLN

Dom 300 mkw 
działka 1400 mkw 
Podkowa Leśna
SPRZEDAŻ   Interesujący dom,wysoki 
standard,6 pokoi, kuchnia, jadalnia,  
3 łazienki, garaż, piwnica.Przepiękna 
działka o charakterze leśno -parkowym.

Mieszkanie 51 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Atrakcyjne, jasne, 
przestronne, po remoncie mieszkanie 
na Os. Jedwabnik, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, duży balkon.

Lokal użytkowy  
110 mkw  
Pruszków, Centrum
WYNAJEM                                       Atrakcyjny lokal biurowo-usługowy 
w doskonałej lokalizacji w centrum Pruszkowa,
I piętro, 5 pomieszczeń od 15 do 25 mkw, korytarz, 
pomieszczenie socjalne, wc, lokal po remoncie 
i wymianie okien.e

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

Zadzwoń! 733 26 26 26

nowa agencja nieruchomości

4 000 PLN netto/mc
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