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CHEVROLET CRUZE 5D

TURBO WYPRZEDAŻ CHEVROLETA 
Z ROCZNIKA 2013

W PROGRAMIE FINANSOWYM 4 x 25%
JUŻ OD   10 998 ZŁ*

*Podana w reklamie kwota: 10.998 zł to wysokość wpłaty własnej w programie finansowym 4 x 25% i dotyczy Chevroleta Cruze 5d LS 1,6 l, 124 KM, 5MT;  z rocznika produkcji i modelowego 2013. Przedstawiona cena jest ceną rekomendowaną. Liczba aut  
w promocji ograniczona. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Część elementów widocznego wyposażenia może stanowić wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Promocja jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegóły u dystrybutorów. Program finansowy 4 x 25%. Przykładowa kalkulacja dla nowego pojazdu Chevroleta Cruze 5d LS 1,6 l, 124 KM, 5MT w cenie 43.990 zł  
(w reprezentatywnej grupie); wysokość wpłaty własnej w programie finansowym 4 x 25%, realizowanym przez Getin Noble Bank S.A. wynosi 10.998 zł; całkowita kwota kredytu (nie zawiera kredytowanych kosztów kredytu: prowizji oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, które 
zostały uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu): 32.992,50 zł; stopa oprocentowania kredytu: 0%; całkowity koszt kredytu:  9.636,10 zł (obejmuje szacowaną składkę ubezpieczenia komunikacyjnego AC oferowanego przez autoryzowanych dystrybutorów: 4.486,98 zł, 
prowizję: 2.479,21 zł, koszt ubezpieczenia ochrony prawnej: 2.669,91 zł); RRSO: 17,74 %; czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 42.628,60 zł; kwota raty: 12.713,87 zł. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności 
do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.chevrolet.pl.  
Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym (według dyrektywy: 2007/715/EC) dla Chevroleta Cruze 5d LS 1,6 l, 124 KM, 5MT:  6,6 l/100 km, 155 g/km.

chevrolet.pl

• 6 poduszek powietrznych
•  System Stabilizacji Toru Jazdy
• Elektryczne szyby z przodu
• Komputer pokładowy
• Radioodtwarzacz CD/MP3
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KOMORÓW 
Dobiegła końca uciążliwa 
modernizacja ulicy
Brzozowej. Jednak 
zdaniem mieszkańców 
nie wszystkie posunięcia 
przemyślano. 

K osztowny remont zamiast 
poprawić wizerunek Ko-
morowa, stworzył zdumie-

wającą liczbę kuriozalnych roz-
wiązań, do których nikt się nie sto-
suje – twierdzą.

Bicepsy urosną 
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Po remoncie Brzozowej problemy nie zniknęły
Zdaniem mieszkańców wiele do życzenia pozostawia m.in. nowa organizacja ruchu

Za przebudowę ulicy Brzozowej 
odpowiada pruszkowskie starostwo 
powiatowe. Inwestycja była współ-
fi nansowana również przez gminę 
Michałowice. Już pierwsze dni re-
montu przysporzyły kłopotów kie-
rowcom. Odcinek ul. Brzozowej 
i Marii Dąbrowskiej znajdujący się 
pomiędzy ulicami  Komorowską 
i Berylową został wyłączony z ru-
chu w połowie czerwca. Tymczasem 
przez wiele dni na placu budowy nikt 
się nie pojawił, a kierowcy omijali 
zapory i jeździli „zamkniętą” drogą. 
W czasie remontu mieszkańcy na-
rzekali również na bałagan panujący 
na terenie budowy, a po zakończeniu 

Autoryzowany dealer VW       Warszawa, Al. Katowicka 83       tel. 22 729 87 77       www.idczak.pl 

 Samochody blokują chodniki

prac przy okolicznych drogach jesz-
cze przez długi czas widniały znaki 
informujące o... objeździe.

Od tygodnia kierowcy i mieszkańcy 
mogą korzystać z wyremontowanych 
ulic (Brzozowej i Marii Dąbrowskiej). 
Jednak pojawiły się kolejne problemy.

Wiele do życzenia pozostawia no-
wa organizacja ruchu, głównie ta do-
tycząca rowerzystów. Nieodpowied-
nio wyznaczone zostały też przejścia 
dla pieszych – kończą się na pasie 
zieleni albo na słupie. To tylko nie-
które z niedociągnięć wskazywanych 
przez mieszkańców.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury  
zaprasza 23 listopada na  
koncert Ireny Santor z okazji  
obchodów 560-lecia nadania 
praw miejskich Nadarzynowi. 
Irena Santor to jedna z najpo-
pularniejszych w naszym kraju 
piosenkarek. W latach 1951-1959 

była solistką zespołu Mazow- 
sze. Jest laureatką  wielu  
festiwali piosenek, również  
międzynarodowych. Nagrała  
szereg solowych albumów,  
np. „Halo Warszawo”,  
„Piosenki stare jak świat”.  
Artystka jest autorką przebojów, 

m.in. „Ach jak przyjemnie”,  
„Embarras”, „Powrócisz tu”,  
„Piosenka mariensztacka”,  
„Żyje się raz”. Irena Santor  
wystąpi o godzinie 19.00  
w Nadarzyńskim Ośrodku  
Kultury przy pl. Poniatow- 
skiego 42. Wstęp wolny. (DP)
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NADARZYN

Znana piosenkarka Irena Santor
wykona swoje przeboje 

Piątek, 15 Listopada 2013

Parking nieczynny 
do odwołania
PRUSZKÓW
Parking przesiadkowy 
przy stacji PKP  
w Pruszkowie 
zamknięty do 
odwołania. Powód? 
Kolejarze przygotowują 
się do przebudowy 
nastawni.

Każdego dnia z tego parkingu 
korzystało wielu kierowców. 
Zostawiali auta i kontynuowa-
li podróż pociągiem. Dzięki 
parkingowi nie musieli sta-
wiać samochodów na okolicz- 
nych chodnikach i szukać wol- 
nych miejsc postojowych, któ- 
rych (zwłaszcza przy stacji  
kolejowej) brakuje.

Ostatnio jednak parking 
jest niedostępny dla kierow-
ców. – Kolejarze na terenie 
tego obiektu mają prowadzić  
jakąś inwestycję ze środków 
unijnych – mówi Danuta 
Brzezińska, naczelnik Wy-
działu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.  
– Doposażają oni swoje obiek-
ty. W związku z tym będzie tam 
przebiegał nowy wodociąg i ka-
nał. W pobliżu ma też powstać 
budynek hydroforni – dodaje.

Mimo iż Pruszków dzier-
żawi ten teren od kolei, to na 
zamknięcie parkingu nie ma 
praktycznie wpływu. – To jest 
teren kolejowy i oni nas po pro-
stu poinformowali, że do od-
wołania zostaje zamknięty 

– Remont ulic Brzozowej i Ma-
rii Dąbrowskiej ma efekt wy-
łącznie negatywny dla pieszych 
i kierowców samochodów, ale 
przede wszystkim dla rowerzy-
stów – twierdzi czytelnik Pa-
tryk. Swoimi spostrzeżeniami 
podzielił się z naszą redakcją.  
Co źle zrobiono?

Lista jest długa. Na pierw-
szym miejscu przejścia dla pie-
szych oddalone od skrzyżowań. 
Takie rozwiązanie miało wpły-
nąć na poprawę bezpieczeństwa, 
ale w praktyce piesi nawet nie 
wchodzą na pasy. – Co ciekawe, 
w obecnej lokalizacji przejście dla 
pieszych przez ul. Klonową wy-
pada dokładnie na wprost złożo-
nej z dwóch betonowych słupów 
i metalowej skrzynki konstruk-
cji – podkreśla Patryk.  „Wolną 
amerykankę” stosują rowerzy-
ści. Jeżdżą po ulicy albo lawirują 
wytyczonym ciągiem pieszo-ro-
werowym. – Na całej 600-metro-
wej długości ulicy po remoncie, 
zgodnie z prawem rowerzysta 
musi zsiąść z roweru i przepro-
wadzić go przez siedem przejść  
dla pieszych – mówi czytelnik.

Problemem są też samocho-
dy parkujące na chodnikach. 

z mieszkańcami. Wszystkie po-
prawki zgłoszone przez gminę 
zostały przez nas uwzględnio-
ne – twierdzi Jerzy Kongiel, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie. – Po 
zakończeniu remontu napływa 
do nas wiele zgłoszeń od nie-
zadowolonych mieszkańców. 
Wszystkie te uwagi przekażemy 
gminie. W tej chwili nie możemy 
nic z tym zrobić – dodaje.

Pracownicy michałowickiego 
magistratu zaznaczają, że gmina 

zgłosiła jedynie swoje uwagi, po-
wiat nie musiał ich akceptować. 
– Rozwiązania zastosowane na 
ul. Brzozowej były konsultowa-
ne z Zarządem Osiedla Komorów, 
większość z nich to właśnie po-
mysły zarządu. Przekazaliśmy je 
wraz z naszymi uwagami do po-
wiatu. Zarządca drogi, czyli po-
wiat, mógł zakwestionować pewne 
rozwiązania – mówi Piotr Pacy-
na z Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy Michałowice. 

Pacyna podkreśla jednak, 
że jeszcze kilka elementów na 

Dokończenie ze str. 1
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Brzozowej zostanie poprawio-
nych. – Końca dobiegają uzgod-
nienia dotyczące przestawienia 
słupa znajdującego się przy 
przejściu na ul. Klonowej. Planu-
jemy również nasadzenia zieleni 
na wolnych miejscach – dodaje.

Urzędnicy nie wykluczają ko- 
lejnych zmian w organizacji ru-
chu w rejonie Brzozowej. Szko- 
da tylko, że nikt nie zastanowił  
się wcześniej nad ich wprowa-
dzeniem tak, aby kierowcy, ro-
werzyści i piesi nie dostawali 
„zawrotu głowy”. 

Zdaniem mieszkańców wiele do życzenia pozostawia m.in. nowa organizacja ruchu

Po remoncie Brzozowej problemy nie zniknęły

Zdaniem czytelnika, to skutek 
likwidacji zatoczki postojowej 
przy ul. Brzozowej. – Dwadzie-
ścia miejsc postojowych zostało 
zastąpionych ośmioma skośny-
mi miejscami tuż przy jezdni. 
Okoliczne chodniki są natomiast 
szczelnie zastawione parkują- 
cymi „na dziko” samochodami  
– twierdzi Patryk. Listę uwag 
kończy nieodpowiednie skom-
ponowanie materiałów wy- 
korzystanych do budowy chod- 
ników oraz ogromna ilość zna- 
ków drogowych.

BRWINÓW
Dramat podczas 
obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości 
w Brwinowie. Jeden 
z uczestników pochodu 
nagle zasłabł. Mimo 
szybkiej pomocy zmarł.

Tragedia rozegrała się tuż po 
godz. 11.00, gdy uczestnicy ob-
chodów wyszli z kościoła po 
mszy świętej i udali się na brwi-
nowski rynek, w stronę pomnika 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W pewnej chwili członek dele-
gacji jednej z partii politycznych 
stracił przytomność, doszło do 
zatrzymania akcji serca. Pierw-
szej pomocy mężczyznie próbo-
wało udzielić kilka osób, m.in. 
lekarka. Natychmiast też we-
zwano karetkę.

– O godz. 11.10 dyspozytor 
pogotowia odebrał zgłoszenie 
o zasłabnięciu mężczyzny na 
brwinowskim rynku. Chwilę 
później na miejsce wyjechała 
nasza karetka, a ok. godz. 11.15 
ratownicy stwierdzili zatrzy-
manie krążenia u mężczyzny 
w wieku 64 lat i rozpoczęli ak-
cję reanimacyjną. Na pomoc 
wezwali także karetkę specjal-
ną z Pruszkowa – powiedział 
Aleksander Hepner, ratownik 

medyczny z Falck Medycyna. 
– Prowadzona przez ponad 
godzinę resuscytacja nie przy-
niosła efektu. O 12.17 niestety 
stwierdzono zgon – dodawał.

O tragedii ratownicy powia-
domili policję. – O godz. 12.20 
odebraliśmy informację od po-
gotowia o śmierci mężczyzny 
podczas obchodów 11 listopa-
da. Prokurator podjął decyzję 
o wydaniu ciała rodzinie bez 
konieczności podejmowania 
działań dochodzeniowo-śled-
czych. Policjanci nie podejmo-
wali więc dalszych czynności 
– mówiła kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

W związku z dramatycznym 
wydarzeniem włodarze Brwi-
nowa postanowili odwołać część 
uroczystości, podczas której 
miał się odbyć koncert pieśni 
patriotycznych „My pierwsza 
brygada...”. – Mój zastępca Ja-
cek Janowski, który prowadził 
poniedziałkowe obchody, pod-
jął decyzję o odwołaniu części 
koncertowej. Wszystko zakoń-
czyło się na odczytaniu prze-
mówień – powiedział Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwino-
wa. – Nie sposób śpiewać i się 
weselić, gdy rozegrała się taka  
tragedia – dodawał.  (AF)

Obchody w cieniu tragedii
PRUSZKÓW
W pruszkowskim  
Parku Kościuszki 
powstanie plenerowa 
siłownia. Zbudowana 
zostanie z myślą  
o lokalnej młodzieży,  
ma zachęcić do  
uprawia sportu. 

Zarówno młodzi, jak i doro-
śli dostrzegają korzyści pły-
nące z aktywności fizycznej. 
Każdego dnia w okolicznych 
parkach można spotkać bie-
gających, rowerzystów czy 
maszerujących z kijkami do 
nordic-walkingu. Coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszą 
się również siłownie plene-
rowe, jednak w Pruszkowie 
znajdziemy tylko dwa takie 
miejsca – w Parku Mazowsze  
(Żbików) oraz w Parku Anielin.

Ulegnie to niebawem zmia-
nie, ponieważ taka siłownia 
ma powstać również w Parku 
Kościuszki. – O tej porze roku 
Park Mazowsze odwiedza mniej 
osób. Podobnie jest z Parkiem 
Anielin, żeby tam dotrzeć trze-
ba wybrać się na dłuższy spacer. 
Stąd pomysł stworzenia siłowni 
w centrum miasta, czyli w Par-
ku Kościuszki – mówi Elżbieta 

Bicepsy urosną „pod chmurką”
Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Jest tu gęsta 
zabudowa wielorodzinna i li-
czymy na to, że pomysł stwo-
rzenia tu siłowni zyska poparcie 
mieszkańców. Zwłaszcza, że 
aktywność fizyczna jest nam 
wszystkim potrzebna – dodaje.

Siłownia miałaby powstać 
przy fontannie „Małych Mu-
zykantów” od strony ulicy Cho-
pina, na obszarze obejmującym 
ponad 120 mkw. W co zostanie 
wyposażona? Jak się dowiedzie-
liśmy, w pięć różnych urządzeń 
typu fitness: krzesełko do wyci-
skania (z dwoma stanowiska- 
mi), „wioślarz”, „narciarz”, masa- 

żer bioder i pleców oraz „twis- 
ter” (z trzema stanowiskami). 
Wszystkie te urządzenia mia-
łyby pojawić się w Parku Ko-
ściuszki już na początku grudnia 
tego roku. – Przy modernizacji 
parku nie zakładaliśmy stwo-
rzenia takiej siłowni. Pomysł 
zrodził się niedawno. Znaleźli-
śmy niewielki teren, na którym 
możemy zamontować urządze-
nia – twierdzi Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska. – Sprawdzimy 
jakie jest zainteresowanie spo-
łeczne. Jeśli pomysł się przyjmie 
będziemy mogli podobne urzą-
dzenia zamontować w innych 
miejscach, bo nie potrzebuje-
my do tego dużej powierzch- 
ni – podkreśla.  (AS)
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parking przesiadkowy przy 
dworcu PKP w Pruszkowie 
i zawieszają dla nas dzierżawę. 
Natomiast co do terminu przy-
wrócenia działalności parkin-
gu, już trzeba pytać kolejarzy. 
Na razie poinformowali nas, że 
gdy tylko będzie wiadomo kie-
dy parking będzie znów mógł 
zostać otwarty, wystosują do 
nas stosowne pismo – podkre-
śla Danuta Brzezińska.

O termin zakończenia prac 
zapytaliśmy więc kolejarzy. – 
Prace na parkingu potrwają 
nie więcej niż kilka tygodni. 
Są one związane z przygoto-
waniem instalacji podziem-
nych do przebudowy nastawni 
w Pruszkowie – powiedział 
Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP Polskich  
Linii Kolejowych.  (DP) 

Prace na  
parkingu potrwają  
nie dłużej niż  
kilka tygodni

Przejście dla pieszych 
wypada dokładnie  
na wprost złożonej  
z dwóch betonowych 
słupów i metalowej 
skrzynki konstrukcji  
– mówi czytelnik

Reklama

Co na to pruszkowskie sta-
rostwo? Wskazuje władze gmi- 
ny Michałowice. – Cała doku- 
mentacja projektowa była prze-
kazana do gminy, która mia-
ła uzgodnić m.in. organizację 
ruchu czy lokalizację przejść 
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DRUKUJEMY
BANERY ULOTKI
FOLDERY KATALOGI
PLAKATY WIZYTÓWKI
TECZKI KALENDARZE
NOTESY ROLLUPY
i wiele więcej...

Pruszków, 
ul Niecała 10/2
22 758 77 88
504 756 509
druk@alsprint.pl
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PRUSZKÓW 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa organi-
zuje w tym miesiącu zbiórki krwi 
w naszym regionie. Kolejne ak-
cje zaplanowano na  29 i 30 li-
stopada w Pruszkowie. Pierwsza 
odbędzie się w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Sportowych przy 

ul. Gomulińskiego (w godz. 9.00–
12.00), a druga na terenie pływal-
ni Kapry (10.00–14.00). Dawcą krwi 
mogą być wyłącznie osoby zdro-
we w wieku od 18 do 65 lat, będące 
przynajmniej tydzień po drob-
nych zabiegach chirurgicznych 
oraz co najmniej dwa tygodnie po 

dentystycznych. Nie mogą odda-
wać krwi ci, którzy m.in. w przecią-
gu ostatnich sześciu miesięcy zrobili 
sobie tatuaż. Pobrana krew zostanie 
przekazana do Regionalnego Banku 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
skąd będzie rozesłana do szpitali 
na terenie Mazowsza. (DP)

Kolejne akcje zbiórki krwi. 
Tym razem w Pruszkowie 

ISSN: 2080-959X, PR: 18306

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

Nakład kontrolowany 40 tys. egz.
Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

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

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

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

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

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, 
Marcin Prażmowski, Karolina Gontarczyk, 
Anna Sołtysiak, Dominik Pietraszek, Andrzej Golec 
Anna Juszczak-Borysiuk, Adam Fabisiewicz

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

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

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

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

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Piątek, 15 Listopada 2013

Dworzec w Milanówku jeszcze w tym roku pójdzie do przebudowy
MILANÓWEK
Dworzec kolejowy 
w Milanówku przejdzie 
długo wyczekiwany 
remont. Prace mają 
rozpocząć się 
jeszcze w tym roku.

Po uzgodnieniu z PKP Polskimi 
Liniami Kolejowymi, pod koniec 
2012 r. na zlecenie milanowskiego 
magistratu wykonane zostały pod-
jazdy oraz poręcze na starej kład-
ce nad torami PKP. Natomiast na 
wiosnę tego roku burmistrz Mi-
lanówka zlecił przeprowadzenie 
modernizacji tunelu podziemne-
go. Przy wejściu na peron stacji 

zamontowano antypoślizgowe 
podjazdy z blachy aluminiowej. 
Dodatkowo przy wejściach od 
strony ulic Krakowskiej i War-
szawskiej oraz bezpośrednio na 
peron zainstalowano nowe porę-
cze z rury kwasoodpornej.

Władze miasta od dawna przy-
mierzały się też do remontu dworca 
jednak na przeszkodzie stawa-
ły sprawy formalne lub fi nanso-
we. Ostatecznie udało się znaleźć 
środki na przebudowę budynku 
dworcowego oraz adaptację (na po-
czekalnię) pomieszczeń na peronie. 

Urząd Miasta Milanówka cze-
ka na wydanie pozwolenia na bu-
dowę z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Prace, które mają 
rozpocząć się jeszcze w tym mie-
siącu obejmą m.in. rekonstrukcję 
stolarki, otynkowanie i wymalo-
wanie obiektu, budowę sanita-
riatów i kasy biletowej. Koszt tej 
inwestycji powinien zamknąć 
się w kwocie 300 tys. zł.

Droższa – ok. 500 tys. zł –  ma 
być przebudowa budynku dwor-
cowego. Ruszy ona jednak po 
zakończeniu uzgodnień z Ma-
zowieckim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. Gdy tak 
się stanie, Milanówek wystąpi 
do Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o wydanie pozwole-
nia na budowę. Roboty powinny 

się rozpocząć na wiosnę przyszłe-
go roku. Mimo iż obiekty należą 
do kolei, pieniądze na inwesty-
cje wyłoży gmina. – W przypadku 
poczekalni na peronie głównym 
inwestorem jest gmina Milanó-
wek – mówi Jakub Karpowicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Milanówka. – Liczymy też 
na symboliczne wsparcie PKP 
w postaci środków na remont da-
chu. Natomiast jeśli chodzi o plan 
przebudowy budynku dworcowe-
go gmina jest jedynym inwesto-
rem. Czynimy jednak starania, 
by po zakończonej moderniza-
cji przejąć wyżej wymieniony
 obiekt – dodaje.  (DP) 

DOMINIK  
PIETRASZEK

REGION
Wiele przejazdów 
na linii WKD nie spełnia 
warunków technicznych 
i organizacyjnych. 
Nie zapewniają więc 
bezpiecznego ruchu.

Jak stwierdził Urząd Trans-
portu Kolejowego, naru-
szenie przepisów polega 

m.in. na prowadzeniu ruchu po-
ciągów przy nieustalonych aktu-
alnych kategoriach kilkunastu 
przejazdów. Chodzi m.in. trzy 
przejazdy w Grodzisku Mazo-
wieckim (ulice Okrężna, Piasko-
wa, Batorego), pięć w Milanówku 
(Mieszka I, Brwinowska, Wia-
traczna, Nadarzyńska, Łąkowa), 
dwa w Pruszkowie (2 Sierpnia, 
Wysoka). – Kategorię przejaz-
du wyznacza specjalna komisja 
na podstawie średniego natęże-
nia ruchu samochodowego. Dana 
kategoria przejazdu określa po-
ziom w jakim powinien być ten 
przejazd zabezpieczony – mówi 
Katarzyna Rud, rzecznik prasowy 
Urzędu Transportu Kolejowego.

Dlaczego niektóre przejaz-
dy nie mają wyznaczonych ka-
tegorii? – Aktualizacja danych 
w postaci komisyjnych pomia-
rów natężenia ruchu na przejaz-
dach warunkująca potwierdzenie 
dotychczasowej lub przyznanie 
nowej kategorii przejazdu jest 

Przejazdy bez ustalonej kategorii
prowadzenia ruchu kolejowego 
przy wykorzystaniu dokumen-
tacji wykonanej przy moderni-
zacji sygnalizacji na przystanku 
osobowym Michałowice. Osta-
tecznie jednak z przyczyn for-
malno-technicznych dla każdego 
z tych obiektów niezbędne bę-
dzie wykonanie indywidualnych 
projektów, w związku z prawdo-
podobną zmianą kategorii prze-
jazdu – tłumaczy.

Warszawska Kolej Dojazdowa 
przez kilkanaście miesięcy sto-
sowała też rozwiązania dopusz-
czalne jedynie jako tymczasowe. 
Chodzi o wprowadzenie ogra-
niczeń prędkości do 20 km/h 
dla pociągów przejeżdżających 
przez przejazdy na skrzyżowa-
niach linii kolejowych z droga-
mi publicznymi.

Prezes Urzędu Transportu Ko-
lejowego nakazał WKD usunięcie 
nieprawidłowości do 31 grudnia 
2013 r. – Jeżeli spółka nie usunie 
tych nieprawidłowości UTK mo-
że nałożyć na nią karę fi nansową 
w wysokości do tysiąca euro dzien-
nie – podkreśla Katarzyna Rud.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa zamierza się jednak odwołać 
od decyzji Urzędu Transportu 
Kolejowego. – Zgodnie z przy-
sługującym prawem zamierza-
my wystąpić do Prezesa UTK 
z wnioskiem o ponowne roz-
patrzenie sprawy, m.in. celem 
przesunięcia terminu realizacji 
części stwierdzonych zastrze-
żeń – mówi Kulesza. 

barierek zmuszających pieszych 
do tzw. ruchu wężowego. 

Prezes UTK stwierdził też 
naruszenie przepisów poprzez 
dopuszczenie do eksploatacji 
dwóch przejazdów mimo braku-
jącego oznakowania oraz uszko-
dzonej sygnalizacji. – Sytuacja 
dotyczy przejazdów kolejowych 
w miejscowości Granica w ciągu 
ul. Komorowskiej oraz w Gro-
dzisku w ciągu ul. Nadarzyńskiej 
(w sąsiedztwie przystanku oso-
bowego Grodzisk Maz. Jordano-
wice) – twierdzi Kulesza. – Dla 
obu tych przejazdów staraliśmy 
się przeprowadzić procedurę 
uzyskania świadectwa dopusz-
czenia do eksploatacji typu 
urządzenia przeznaczonego do 

prowadzona systematycznie, 
również w czasie mającej miej-
sce wymiany korespondencji 
z Urzędem Transportu Kolejowe-
go – twierdzi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. – W niektó-
rych przypadkach doszło niestety 
do opóźnień z uwagi na trudności 
związane z pozyskaniem niezbęd-
nych informacji od zarządców 
dróg – dodaje.

Brak kategorii na kilkunastu 
przejazdach to nie jedyne zarzuty 
kierowane w stronę WKD. Urząd 
Transportu Kolejowego stwier-
dził np., że przejście w sąsiedztwie 
przystanku osobowego Prusz-
ków WKD nie jest odpowiednio 
zabezpieczone. Chodzi o brak 

Urząd Transportu Kolejowego ma zastrzeżenia do Warszawskiej Kolei DojazdowejUrząd Transportu Kolejowego ma zastrzeżenia do Warszawskiej Kolei Dojazdowej
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MICHAŁOWICE WIEŚ
Do połowy 2014 roku
ma być zmodernizowana 
ul. Kolejowa 
w miejscowości 
Michałowice Wieś. 
Blisko 500-metrowy 
odcinek drogi cały 
będzie asfaltowy. 

Obecnie przewidziany do re-
montu fragment ul. Kolejowej 
ma częściowo nawierzchnię 
asfaltową, ale też z tłuczniową 
i żużlową. Ruch samochodowy 
oraz prace wykopowe związane 
z budową różnego rodzaju me-
diów podziemnych sprawiły, że 
droga jest w kiepskim stanie (wi-
dać dziury, w których po więk-
szym deszczu tworzą się kałuże).

Michałowicki magistrat po-
stanowił więc zmodernizować 
nawierzchnię Kolejowej – do-
kładnie na odcinku 490 metrów, 
od ul. Wesołej do Kasztanowej. 
W ramach inwestycji przebudo-
wane zostanie także znajdujące 

się tam skrzyżowanie. W pierw-
szej kolejności wykonawca bę-
dzie musiał rozebrać starą 
nawierzchnię z destruktu bitu-
micznego i położyć nową – asfal-
tową. W pasie drogi wyprofi luje 
pobocza i wysypie je drobnym 
żwirem i kamieniem.

Kolejowa na asfalcie

Inwestycja obejmie również 
wykonanie progów zwalniają-
cych, skrzyżowań wyniesionych 
z kostki betonowej i prawie 
1200 m chodników. Na nowo 
wyprofi lowane zostaną zjaz-
dy do posesji.  Po zakończeniu 
prac budowlanych fi rma wy-
konawcza postawi 34 pionowe 
znaki drogowe. Termin reali-
zacji inwestycji to 30 czerwca 
przyszłego roku.  (AF)

Prace mają się 
zakończyć do 
30 czerwca 2014 r.
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Na terenie przedszkola w Starych 
Babicach trzyletni chłopiec wpadł 
do studzienki kanalizacyjnej. Jak 
się okazało, nie była zabezpieczo-
na włazem. Do zdarzenia doszło 
7 listopada przy ulicy Polnej. – Rze-
czywiście, w czwartek ok. godz. 17.10 
policjanci z komendy w Starych 

Babicach odebrali zgłoszenie o wy-
padku na terenie przedszkola. Chło-
piec wpadł do studzienki kanali-
zacyjnej o głębokości około trzech 
metrów. Został z niej wyciągnięty 
przez ojca. Na dnie studni była spo-
ra ilość szlamu i dzięki temu dziec-
ku nic poważnego się nie stało. 

Chłopiec pojechał do szpitala na 
badania, aby wykluczyć jakieś ura-
zy – mówił asp. Robert Opas z biu-
ra prasowego Komendy Stołecznej 
Policji. – Musimy zebrać niezbędny 
materiał. Wtedy będziemy wiedzieć, 
dlaczego studzienka nie była zabez-
pieczona włazem – zaznaczał. (AF)

Trzyletnie dziecko wpadło 
do studzienki kanalizacyjnej

Piątek, 15 Listopada 2013

Reklama
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ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Sprawa przebudowy 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie budzi emocje. 
Część mieszkańców jest 
nieprzychylna projektowi 
modernizacji drogi 
w obecnym kształcie. 
Włodarze odpierają 
zarzuty.

Pszczelińska znajduje się 
w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 720. Niektórzy 

mieszkańcy są przeciwni m.in. 
wycince drzew w pasie ulicy. 
– Drzewa wcale nie kolidują 
z planami modernizacji drogi. 
W ciągu kilkudziesięciu lat by-
ła ona wiele razy remontowana 
i nie było problemu. Nowy projekt 
Pszczelińskiej zatwierdza wpusz-
czenie tirów do Brwinowa, cze-
mu sprzeciwiają się mieszkańcy. 
Ponadto zaplanowano przesu-
nięcie istniejących przystanków 

Pszczelińska wraca jak bumerang
Część mieszkańców sprzeciwia się m.in. wycince drzew przy drodze

do kwestii chodnika i kapliczki. 
– Granica pasa drogowego jest już 
praktycznie zamknięta. Nie mo-
żemy więc przesunąć lokalizacji 
chodnika, ponieważ wchodzimy 
wtedy na prywatne działki, po-
za tym oznaczałoby to zakrycie 
rowu odwadniającego, co z kolei 
spotkałoby się prawdopodobnie 
z protestami właścicieli pobliskich 
nieruchomości. Nie będzie mowy 
o likwidacji kapliczki, projektant 
co prawda nie uwzględnił tego ele-
mentu, ale nie ma najmniejszego 
problemu, aby to naprawić i ka-
pliczkę po prostu ominąć – mówi 
Kosiński. – Jeśli chodzi o przy-
stanki autobusowe, założenie jest 
z kolei takie, aby wyposażyć je 
w bezpieczne zatoki. Już za dwa 
lata na Pszczelinie przybędzie ok. 
300 mieszkań. Trzeba stworzyć 
warunki bezpiecznej komunika-
cji autobusowej dla dzieci, które 
będą dojeżdżać do szkoły – dodaje.

– Cokolwiek byśmy mówili, 
temat ul. Pszczelińskiej powróci 
jeszcze nieraz. Co do tego nie ma 
wątpliwości – mówi Kosiński. 

– mówi burmistrz Arkadiusz Ko-
siński. – Nie ma mowy o wjeździe 
dla ciężarówek do tego nieupraw-
nionych. Sytuacja na Pszczeliń-
skiej na pewno więc nie zmieni 
się na gorsze – dodaje.

A co z kontrowersyjnymi drze-
wami? – Mogę po raz kolejny po-
wtórzyć osobom broniącym tych 
drzew, że wycięciu podlegać będą 
wyłącznie te okazy, które znajdu-
ją przy skrajni jezdni i są w takim 
stanie, że wkrótce albo uschną, al-
bo będą się łamać. Ich kiepską kon-
dycję widać szczególnie teraz, gdy 
opadły z nich liście. Poza tym, za-
wsze byłem zwolennikiem terenów 
zielonych, tak więc jeśli te drzewa 
zetniemy, to wykonamy nowe na-
sadzenia. Jeżeli nie w tym miejscu, 
to w innym, bo nie chcemy na siłę 
degradować przyrody – twierdzi 
Kosiński. – Z drugiej strony osoby 
mieszkające bliżej ronda na Pszcze-
lińskiej od lat wiedzą, że remont jest 
konieczny i domagają się go. My 
też to wiemy. Wszystkich pewnie 
i tak nie zadowolimy – stwierdza.
Burmistrz odniósł się także m.in. 

o kilkadziesiąt metrów, w miejsce 
najcenniejszych drzew. Projekt 
przebudowy zakłada likwidację 
przydrożnej kapliczki (o której 
istnieniu projektant drogi nawet 
nie wiedział), chociaż można ją 
było ominąć, zakręcając planowa-
nym chodnikiem – wylicza czytel-
nik Stanisław. – Projekt zakłada 
wycięcie 93 drzew w większości 
pod nowy chodnik. Nie ma takiej 
potrzeby, bo jest miejsce obok 
drzew, w którym można go po-
prowadzić. Tak zrobiono z cią-
giem pieszym po drugiej stronie 
ulicy. Drzewa wymagają konser-
wacji, a nie wycięcia – dodaje.

Brwinowscy włodarze odpie-
rają zarzuty. – Na ul. Pszczeliń-
skiej obowiązuje, i obowiązywać 
będzie także po remoncie, zakaz 
ruchu pojazdów o masie powyżej 
ośmiu ton, jednak z wyłączeniem 
tych ciężarówek, które mają prze-
pustkę Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Dotyczy ona 
pojazdów dowożących materiały 
do zlokalizowanych tu przedsię-
biorstw, także gruszek z betonem 

Część mieszkańców sprzeciwia się m.in. wycince drzew przy drodze

Indywidualnie podejście 
do pacjenta oraz 
najwyższa jakość leczenia 
– to najważniejsze zasa-
dy Gabinetu Rehabilitacji Osteo 
w Pruszkowie. Spojrzenie na 
przebieg procesu rehabilitacji 
w tym miejscu przełamuje kanony 
klasycznego usprawniania 
zaburzeń narządu ruchu 
polegającego na stosowaniu 
ogólnych schematów leczniczych 
i zabiegowych.

W naszym gabinecie terapeuta pracuje z pa-
cjentem w systemie „1 do 1” – mamy czas 
na przeprowadzenie dokładnego i wnikli-
wego wywiadu na temat historii jego cho-
roby, a następnie badanie, diagnozowanie 
oraz indywidualnie dopasowane leczenie. 
Posługujemy się metodami terapii manual-
nej, dzięki której za pomocą dotyku może-
my uzyskać zdecydowanie więcej informacji 
na temat stanu pacjenta. Stanowi to war-
tościową  alternatywę dla schematyczne-
go leczenia fi zjoterapeutycznego opartego 
wyłącznie na fi zykoterapii.

Zdobyte doświadczenia zawodowe, a tak-
że przebyte szkolenia podyplomowe oraz 
praca w zespole umożliwiają nam prze-
prowadzenie procesu rehabilitacji w spo-
sób kompleksowy i tym samym leczenie 

„RĘKA MYŚLĄCA 
MA WIELKĄ MOC”
– PRYWATNY GABINET REHABILITACJI 
I TERAPII MANUALNEJ OSTEO

większości schorzeń narządu 
ruchu. Zajmujemy się zarówno 
powszechnym problemem bó-
lów kręgosłupa, jak i zmianami 

zwyrodnieniowymi stawów obwodowych, 
rehabilitacją przed- i pooperacyjną, uraza-
mi i kontuzjami związanymi z uprawianiem 
sportu, korekcją wad postawy u dzieci i mło-
dzieży, a także pozostałymi zaburzeniami 
związanymi z odczuwaniem bólu. Takie po-
dejście z pewnością podniesie stan Twojego 
zdrowia na wyższy poziom i sprawi, że po-
nownie zaczniesz cieszyć się życiem bez bólu! 

Informujemy, że w miesiącach listo-
padzie i grudniu bieżącego roku dla Czy-
telników „Gazety WPR” pierwsza wizyta 
w naszym gabinecie jest całkowicie bez-
płatna. W czasie jej trwania terapeuta 
przeprowadzi dokładny wywiad chorobo-
wy, badanie z uwzględnieniem aktualnych 
dolegliwości oraz przedstawi wstępną pro-
pozycję procesu leczenia. Zapraszamy! 

ZAPISY TELEFONICZNIE 
POD NUMEREM TELEFONU: 

730 55 66 77

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

tel. 730 55 66 77
www.rehabilitacja-pruszkow.pl

Reklama
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PRUSZKÓW
Pruszkowski Klub Filmowy zaprasza 
23 listopada (sobota) na projekcję fi l-
mu „Nieściszalni”. Obraz w reżyserii 
Olgi Simonson i Johanesa Nilssona 
przedstawia losy policjanta Amade-
usza Warnebirga, który jest „czar-
ną owcą” swojej muzykalnej rodziny. 
Jako jedyny nie ma bowiem talentu 

w tym kierunku, przez całe życie 
ucieka od wszelkich instrumentów. 
Okazuje się jednak, że nawet w pra-
cy Amadeusza dopada muzyczny 
koszmar. Musi zmierzyć się z „ter-
rorystami”, którzy pod wodzą San-
ny poszukują muzyki w otaczającym 
świecie. To muzyczni anarchiści 

niemieszczący się w murach 
Akademii Muzycznej, którzy pracę 
w operze określają mianem pro-
stytucji. Warto sprawdzić jak skoń-
czy się ta walka. Seans rozpocznie 
się o godz. 18.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Kamyk”, ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. (AS)

Projekcja obrazu „Nieściszalni” 
w Pruszkowskim Klubie Filmowym

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Mieszkańcy Raszyna 
muszą jeszcze poczekać 
na fi nał prac remontowych 
w starej części ośrodka 
zdrowia. Nowy wykonawca 
przed zimą chce „zamknąć 
obiekt” i zabrać się za  
roboty wykończeniowe. 

Centrum Medyczne Raszyn, bo 
takie miano nosi raszyńska lecz-
nica, jest modernizowane od 
2010 r. W ciągu dwóch lat wy-
budowano tu nowy budynek 
przychodni (na zdjęciu obok), 
w którym mieszczą się gabinety 
internistyczne, stomatologicz-
ne, poradnia dla dzieci, poradnia 
ginekologiczno-położnicza oraz 
gabinet zabiegowy. Po zakończe-
niu budowy skrzydła rozpoczął się 
remont starego obiektu ośrodka 
zdrowia, który również znajduje 
się na tym terenie. 

Pierwotnie roboty na starym 
obiekcie miały się zakończyć 
w październiku br. Pojawiły się 
jednak przeszkody. Wykonawca 
prac, fi rma Fartex ogłosiła upa-
dłość, władze Raszyna musiały 

Ośrodek zdrowia wciąż w budowie
więc znaleźć nowego wykonaw-
cę. A nie było to łatwe. Po kilku 
postępowaniach przetargowych 
i wielu miesiącach oczekiwań uda-
ło się wyłonić wykonawcę prac. 
Umowę z Zakładem Remonto-
wo-Budowlanym Jansan podpi-
sano na przełomie lipca i sierpnia, 
a kilka tygodni później wzno-
wiono remont starego budynku 
raszyńskiej lecznicy.

Obecnie wykonawca prowa-
dzi prace związane z zadasze-
niem i ociepleniem budynku, 
niebawem rozpocznie się mon-
taż stolarki okiennej. To pozwoli 

gabinety specjalistyczne (kar-
diologiczny z EKD, chirurgicz-
ny z salą opatrunkową, gabinet 
RTG, pracowania USG). Dodat-
kowym udogodnieniem ma być 
winda. W tej części Centrum 
Medycznego ma też funkcjono-
wać recepcja, która dziś działa 
w wybudowanym w ubiegłym 
roku nowym skrzydle lecznicy. 

W jej obecnym miejscu pojawi 
się poczekalnia dla pacjentów.

Obydwie części budynku 
mają być scalone łącznikiem. 
W ramach inwestycji wykonane 
zostaną także ogrodzenie i miej-
sca parkingowe. Nasadzona bę-
dzie zieleń. Termin zakończenia 
wszystkich prac wyznaczono na 
koniec stycznia 2014 r.  

Reklama
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W starej części 
lecznicy znajdą się 
m.in. pokoje biurowe, 
rejestracja, gabinet 
lekarski oraz gabinety 
specjalistyczne 

na „zamknięcie budynku” i pro-
wadzenie robót adaptacyjnych 
we wnętrzu obiektu nawet zimą. 
W starej części lecznicy znajdą 
się m.in. pokoje biurowe, reje-
stracja, gabinet lekarski oraz 

Reklama

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88
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REGION 
Od 14 listopada w pociągach Ko-
lei Mazowieckich honorowane 
są wszystkie ważne bilety wyda-
ne na przejazdy pociągami Prze-
wozów Regionalnych, natomiast 
w składach PR obowiązują wszyst-
kie ważne bilety KM. Ponadto na 
odcinkach Warszawa Wschodnia 

– Pruszków (druga strefa bileto-
wa ZTM), Warszawa Ursus – War-
szawa Wschodnia (pierwsza strefa 
biletowa ZTM), honorowane są też 
skasowane lub aktywowane bilety 
ZTM: dobowe, 3-dniowe, 30-dnio-
we, 90-dniowe wg taryfy normal-
nej lub ulgowej. Dotyczy to także 

biletów seniora i uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów w ramach 
oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-
-WKD”. Od pewnego czasu bilety 
KM są ważne w pociągach Interci-
ty i WKD. Wzajemne honorowanie 
biletów obowiązywać będzie do
14 grudnia 2013 r. (DP)

Przewozy Regionalne honorują 
bilety Kolei Mazowieckich

GRODZISK MAZOWIECKI
14-letnia Kinga 
Przybyło z Grodziska 
Mazowieckiego ma 
zdiagnozowany 
nowotwór kości. 
Nauczyciele ze szkoły, 
do której uczęszcza 
dziewczynka założyli 
społeczny komitet. Chcą 
pomóc chorej uczennicy.

Tegoroczne wakacje nie dla 
wszystkich były czasem wy-
poczynku i radości. U 14-let-
niej uczennicy gimnazjum nr 
1 w Grodzisku właśnie w tym 
okresie zdiagnozowano nowo-
twór kości. Lekarze stwierdzi-
li wczesną postać choroby, ale 
dziewczynka i tak musi zostać 
poddana 14 cyklom chemiote-
rapii. To intensywne i agresyw-
ne leczenie, powodujące skutki 
uboczne. Jednak, jak twierdzą 
bliscy Kingi, chora dzielnie znosi 
każdy pobyt w szpitalu. 

Kinga wychowuje się w rodzi-
nie wielodzietnej, ma dwie siostry. 
Wszyscy mieszkają w pomieszcze-
niu liczącym nieco ponad 20 mkw., 
bez łazienki, kanalizacji, wody. 

Dlatego też nauczyciele z Gim-
nazjum nr 1 postanowili pomóc 
rodzinie Kingi i do istniejącego 
mieszkania dobudować niewiel-
ki, dziewięciometrowy pokój 

Kinga walczy z nowotworem

z łazienką i osobnym wejściem. 
Chodzi o to, żeby Kinga po powro-
cie ze szpitala była w miarę możli-
wości odizolowana od czynników 
zewnętrznych ze względu na in-
fekcje. Każde przeziębienie może 
bowiem spowodować, że nie bę-
dzie mogła przystąpić do kolejne-
go cyklu chemioterapii. Pieniądze 
są też  potrzebne na kosztowne le-
czenie i rehabilitację. 

Jedną z inicjatorek pomocy 
dla Kingi Przybyło jest jej wycho-
wawczyni – Małgorzata Socze-
wicz. Razem z radną Aleksandrą 
Kapuściak, dyrektor Joanną 
Kozdrak i innym pracownika-
mi Gimnazjum nr 1 przy ul. Zie-
lony Rynek założyli Społeczny 
Komitet „Pomoc dla Kingi Przy-
było”. Organizują zbiórki, głów-
nie w celu poprawy warunków 
bytowych dziewczynki. Zostało 

uruchomione specjalne konto, na 
które można wpłacać pieniądze. 
Każdy, kto zechciałby pomóc mło-
dej grodziszczance jest proszony 
o wpłatę: Bank PKO BP 70 1020 
1055 0000 9202 0310 9204 w ty-
tule: „Pomoc dla Kingi Przybyło”. 

Lokalni włodarze też zobowią-
zali się do pomocy dziewczynce. 
Podczas wrześniowej sesji rady 
miejskiej przeprowadzono kwe-
stę, udało się zebrać ponad 1900 
zł. We wsparcie dla Kingi zaanga-
żował się Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska. – Sądzę, 
że niemałą kwotę uda się uzbie-
rać podczas Balu Ojców Miasta. 
Na pewno Kingi nie pozostawimy 
bez pomocy – mówi.

Więcej informacji na temat 
Kingi można znaleźć pod ad-
resem http://pomocdlakingi.
jimdo.com.  (KG)

Akcja pomocy dla 14-letniej dziewczynki z Grodziska

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Młodzieżowa Rada 
Miasta Piastowa 
została powołana 
ponad dwa lata temu. 
Tymczasem o jej  
dokonaniach słychać 
niewiele. Postanowiliśmy 
sprawdzić, co się 
dzieje z młodymi 
działaczami.

Wiele emocji wzbudził 
już wybór członków 
MRMP. Przedstawi-

ciele koalicji w radzie miejskiej, 
czyli radni z Platformy Obywa-
telskiej, Prawa i Sprawiedliwo-
ści i Porozumienia dla Piastowa 
chcieli, aby kandydowały do niej 
osoby w wieku do 30 lat. Inne 
zdanie mieli reprezentanci opozy-
cji – klubu Nasz Piastów-Wspól-
nota Samorządowa. Twierdzili, że 
do rady powinni przystąpić już 
gimnazjaliści, a jako górną gra-
nicę wieku kandydatów zapro-
ponowali 22 lata. 

Rada młodzieżowa jest, a jakby jej nie było...
Postanowiliśmy sprawdzić, co się dzieje z Młodzieżową Radą Miasta Piastowa, dlaczego o niej cicho

skromna. Skontaktowaliśmy się 
więc z jej przewodniczącą Alicją 
Sienkiewicz. Poinformowała, że 
obecnie mieszka za granicą, a swo-
je stanowisko w kwestii dalszego 

konsultacyjny, wspierać oraz upo-
wszechniać ideę samorządności. 
Jej przedstawiciel mają spotykać 
się z władzami miejskimi i oświa-
towymi, mogą także brać udział 
w sesjach rady miejskiej i posie-
dzeniach komisji oraz inicjować 
działania (np. imprezy kultu-
ralne, sportowe, charytatywne, 
szkolenia i konferencje). Jako 
trzy najważniejsze cele okre-
ślono: aktywizowanie młodzie-
ży, upowszechnianie wiedzy 
o samorządzie oraz działalność 
konsultacyjną. Do MRMP wy-
brano 11 osób. Przewodniczącą 
została Alicja Sienkiewicz. 

Od momentu powołania mło-
dzieżowej rady minął spory okres, 
tymczasem niewiele dociera wia-
domości o aktywności jej człon-
ków. W specjalnej zakładce na 
stronie internetowej miasta wid-
nieje jedynie informacja na temat 
organizacji konkursu wokalnego. 
Natomiast na popularnym por-
talu społecznościowym Facebo-
ok znajduje się kilka zapowiedzi 
imprez artystycznych. 

Zainteresowało nas dlacze-
go działalność MRMP jest tak 

Spór dotyczył też trybu wy-
boru członków „młodzieżówki”. 
Przedstawiciele koalicji chcieli, 
aby to radni decydowali o tym, kto 
w niej zasiądzie, natomiast opo-
zycja stwierdziła, że to uczniowie 
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funkcjonowania MRMP przed-
stawiła w liście do przewodniczą-
cej rady miejskiej Marii Ziółek. 

– Pani Sienkiewicz poin-
formowała mnie, że obecnie 

przebywa na stypendium nauko-
wym we Francji i nie przewiduje 
powrotu do Polski. Z tego powo-
du zamierzamy jak najszybciej 
skontaktować się z wiceprze-
wodniczącym i sekretarzem 
MRMP w celu ustalenia jej dal-
szego funkcjonowania – mówi 
Ziółek. Na pytanie, dlaczego 
działalność młodych społeczni-
ków okazała nie taka, jak zakła-
dano w momencie jej powołania 
odpowiada: – Sądzę, że powo-
dem było może pewnego rodzaju 
rozdrobnienie, ponieważ człon-
kowie pochodzili z różnych śro-
dowisk i każdy z nich miał inne 
pomysły. Chyba zabrakło też wo-
li do działania i zaangażowania. 
Może liczyli na jakieś profity 
z tytułu przynależności do ra-
dy, a to jest praca charytatywna.

 Wśród mieszkańców Piasto-
wa krążą pogłoski, że członkowie 
MRMP się pokłócili. Ile w tym 
prawdy – trudno powiedzieć. 
W przyszłym roku mija kaden-
cja obecnych reprezentantów 
piastowskiej młodzieży. Miej-
my nadzieję, że w przyszłości 
rada będzie działać prężniej... 
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Od momentu 
powołania 
młodzieżowej 
rady minął spory 
okres, tymczasem 
niewiele dociera 
wiadomości 
o aktywności 
jej członków

i studenci powinni wybrać swo-
ich reprezentantów. Ostatecznie 
zadecydowano, że do rady będą 
należeć osoby w wieku 16-23 la-
ta, zamieszkałe na terenie Pia-
stowa. Rada ma mieć charakter 

 Do młodzieżowej rady wybrano 11 osób

REGION
400-tonowa 
maszyna ma znacznie 
przyspieszyć roboty 
modernizacyjne na linii 
kolejowej Warszawa 
– Skierniewice. 
Na razie gotowa jest 
połowa tego odcinka.

Prace polegają na rozbiórce do-
tychczasowej linii i budowie jej 
prawie od podstaw. W miejsce 
kilkudziesięcioletnich, wy-
eksploatowanych urządzeń 
powstaje nowoczesny sys-
tem zarządzania ruchem ko-
lejowym. Modernizowane są 
mosty, wiadukty, przepusty. 
Efektem robót ma być więk-
sza prędkość przejazdów po-
ciągów pasażerskich i, co za 
tym idzie, krótszy czas podró-
ży. Wszystkie prace mają zostać 
wykonane do końca 2015 r. Je-
żeli terminu nie udałoby się do-
trzymać, to istnieje zagrożenie, 
że kolejarze stracą dotację unij-
ną. A warto zaznaczyć, że koszt 
całej inwestycji to ponad 1 mld 
zł, większość tej sumy pokry-
je dofi nansowanie.

Dlatego też, aby wyrobić się 
w czasie, sprowadzono najno-
wocześniejsze urządzenia do 
budowy linii kolejowej. Na od-
cinku Pruszków – Warszawa 
Włochy pracuje specjalistycz-
na oczyszczarka – urządzenie 
poprawiające stan toru przez 

Maszyna-gigant popchnie prace

czyszczenie tłucznia. To pierw-
szy i niezbędny etap prac, po 
którym następuje montaż no-
wych torów. Sprowadzona ma-
szyna jest jedną z największych 
tego typu w Europie, jej dłu-
gość może sięgać nawet 300 
metrów. Urzadzenie potrafi 
w ciągu jednego dnia oczyścić 
nawet dwukilometrowy odci-
nek. W połowie listopada ma-
szyna zakończy „działalność” 
na odcinku Warszawa Włochy 
– Pruszków, a rozpocznie na 
fragmencie z Pruszkowa do 
Grodziska Mazowieckiego.

Należy jednak pamiętać, że 
prace modernizacyjne to także 
utrudnienia. Co prawda roboty 
są prowadzone głównie na linii 
dalekobieżnej, ale przez to część 
pociągów PKP Intercity, czy 
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Przewozów Regionalnych kie-
rowana jest na tory podmiejskie. 
To znacznie zmniejsza przepu-
stowość całej linii, jednej z naj-
bardziej obciążonych w kraju. 
W przypadku wystąpienia awarii 
następuje efekt domina i wiele 
składów (nie tylko podmiej-
skich) notuje kilkudziesięcio-
minutowe opóźnienia.

PKP PLK, aby zminimalizo-
wać ryzyko wystąpienia awarii 
infrastruktury kolejowej rozpo-
częły powtórną kontrolę urzą-
dzeń sterowania ruchem na linii 
z Warszawy do Skierniewic. Za-
rządca infrastruktury zwiększa 
także skład zespołów pogotowia 
technicznego, które całodobo-
wo dyżurują w trzech lokaliza-
cjach i na bieżąco usuwają ewen-
tualne usterki.  (DP)
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RASZYN
W czwartek 
(7 listopada) w Raszynie 
odbyło się spotkanie 
z Jarosławem Gowinem, 
byłym ministrem 
sprawiedliwości 
w rządzie Donalda Tuska. 
W prawie dwugodzinnej 
prelekcji wzięło udział 
ponad 100 osób.

Jarosław Gowin był jednym 
z czołowych polityków Plat-
formy Obywatelskiej, w wybo-
rach na szefa partii konkurował 
z Donaldem Tuskiem. We wrze-
śniu odszedł z PO i rozpoczął po-
szukiwania członków dla nowej 
partii. Obecnie Gowin odwiedza 
zarówno duże, jak i małe mia-
sta prezentując swój program 
wyborczy oparty na rozwijaniu 
gospodarki wolnorynkowej oraz 
konserwatywnych zasadach spo-
łecznych. Ostatnio polityk za-
witał również do Raszyna, gdzie 
na zaproszenie radnej Henryki 
Koper spotkał się z ponad set-
ką mieszkańców gminy i okolic. 
Oprócz informacji o programie 
politycznym, Gowin odpowiadał 
na pytania dotyczące zarówno 
swoich planów, jak i obecnej sy-
tuacji w kraju. Mieszkańcy mo-
gli się również dowiedzieć, jakie 
pomysły ma polityk na rozwią-
zanie problemów takich jak bez-
robocie, zapaść służby zdrowia, 
system emerytalny.

Wszystko wskazuje na to, 
że Jarosław Gowin rozpoczął 
już kampanie wyborczą i chce 

Gowin odwiedził Raszyn

zdobyć zwolenników nie tylko 
w dużych miastach takich jak 
Warszawa, ale liczy też na po-
parcie lokalnych społeczności. 
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w stolicy Gowin wraz z innymi 
posłami, m.in. Johnem God-
sonem, Jackiem Żalkiem, eu-
roposłami Pawłem Kowalem, 
Markiem Migalskim oraz par-
tiami Polska jest Najważniejsza 
oraz Republikanami powoła do 
życia nową partię polityczną. Ze 
wstępnych sondaży przeprowa-
dzonych na zlecenie polityka wy-
nika, że ta partia może liczyć na
8-9 proc. poparcie. 

Nowy projekt polityczny Jaro-
sława Gowina ma się wpasować 
między poglądy propagowane 
przez Platformę Obywatelską 
oraz Prawo i Sprawiedliwość. 
Ma być alternatywą dla tych wy-
borców, którzy są już zmęcze-
ni nieustającymi sporami jakie 
toczą te dwie partie.  (AS)

W Raszynie 
Jarosław Gowin 
spotkał się z 
ponad setką 
mieszkańców 
gminy i okolic

Stąd listopadowa wizyta w Ra-
szynie. Co ciekawe, z nieofi-
cjalnych informacji wynika, 
że już w grudniu na konwencji 

PRUSZKÓW
W ramach projektu 
„Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju” 
część uczestników 
mogła wziąć udział 
w 10 sesjach 
terapeutycznych 
wykorzystujących 
metodę neurofeedback.

T rwa piata edycja pro-
jektu „Powiat Prusz-
kowski Szansą Twojego 

Rozwoju”, realizowanego przez 
Powiat Pruszkowski i Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie. Tym razem gru-
pa benefi cjentów liczy 60 osób, 
z czego 30  to wychowankowie 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzin zastępczych, 
sześć osób to uchodźcy, a pozo-
stałe 24 osoby to niepełnospraw-
ni ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
– z dysfunkcją narządu ruchu, 
chore na stwardnienie rozsiane 
i zrzeszone w Polskim Towarzy-
stwie Stwardnienia Rozsianego 
Koło w Pruszkowie oraz oso-
by niewidzące i niedowidzące 

Biofeedback pomaga benefi cjentom 
koncentracji, relaks czy elimi-
nacje problemów ze snem i re-
dukcję odczuwanego napięcia.

Jakie rezultaty przyniosły 
sesje? Benefi cjenci po odbyciu 
10 sesji neurofeedback pod-
kreślali, że ich samopoczucie 
jest lepsze, łatwiej się koncen-
trują oraz nie mają problemów 
ze snem. Dodatkowo wielu pa-
cjentów zgłaszało poprawę pa-
mięci i twierdziło, że łatwiej się 
relaksują. U czterech osób  na-
stąpiła poprawa w zakresie po-
ruszania się, u jednej wystąpiła 
poprawa związane z funkcjami 
fi zjologicznymi, a jedna zgłosi-
ła ogólne polepszenie jakości 
życia oraz zmniejszenie dole-
gliwości depresyjnych.

Piąta edycja projektu „Powiat 
Pruszkowski Szansą Twojego 
Rozwoju” zakończy się praw-
dopodobnie 31 marca 2015 r. 
W chwili obecnej Powiat stara 
się o dodatkowe środki fi nanso-
we na realizację kolejnych zadań 
w ramach tej edycji. Całkowity 
koszt realizacji tego projektu 
wspieranego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go to ponad 1,2 mln zł. 

w celu podnoszenia sprawno-
ści intelektualnej i poprawy sa-
mooceny oraz kontroli emocji 
i stresu. Obecnie jest to uzna-
na metoda stosowana w lecze-
niu depresji, lęku, zaburzeń 
związanych ze stresem, chro-
nicznego bólu, zaburzeń ryt-
mu serca i padaczki. Trening 

trwających średnio 60 minut. 
Badania były wykonywane przy 
pomocy specjalistycznej apara-
tury. Dzięki temu możliwe by-
ło zebranie informacji o pracy 
mózgu badanej osoby. Każda se-
sja była dopasowywana do indy-
widualnych potrzeb pacjenta. 
Główne chodziło tu o poprawę 

zrzeszone w Polskim Związku 
Niewidomych w Pruszkowie. 

„Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju” to projekt, 
w ramach którego uczestnicy 
przechodzą liczne szkolenia 
podnoszące ich kwalifikacje 
zawodowe m.in. kursy na pra-
wo jazdy, czy grafi ki kompute-
rowej. Dodatkowo benefi cjenci 
uczestniczą w indywidualnych 
konsultacjach z doradcą zawo-
dowym, w trakcie których okre-
ślane są odpowiednie kierunki 
dalszego rozwoju. Benefi cjanci 
mogą skorzystać również z vo-
ucherów medycznych.

Uczestnicy projektu mają już 
za sobą wszystkie sesje terapeu-
tyczne z zastosowaniem metody 
biofeedback. Czym jest ta meto-
da i jak jest stosowana? Biofeed-
back elektroencefalografi czny 
(neurofeedback) pozwala kon-
trolować procesy zachodzące 
w organizmie. Został stworzo-
ny w latach 60.XX w., był stoso-
wany przez Narodową Agencję 
Aeronautyki i Przestrzeni Ko-
smicznej (NASA) do szkolenia 
pilotów i astronautów. Począt-
kowo biofeedback stosowano 

przynosi również pozytywne 
rezultaty w terapii zaburzeń 
poznawczych, problemów z kon-
centracą i pamięcią, pozwala na 
szybsze uczenie się i panowanie 
nad własnymi reakcjami oraz 
pomaga relaksować się. 

Wszyscy uczestnicy projektu 
w ramach terapii odbyli 10 sesji 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Reklama
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RASZYN
Widać początkowe efekty pracy no-
wego wykonawcy rozbudowy sęko-
cińskiej podstawówki. Inwestycję 
podzielono na etapy – pierwszy obej-
mował budowę nowego skrzydła 
szkoły, drugi remont obecnej placów-
ki. Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem pierwszy etap miał zakończyć 

się do 15 czerwca 2013 r., kolejny – 
do 30 listopada tego roku. Jednak 
terminy te przestały obowiązywać, 
gdy władze gminy Raszyn rozwiąza-
ły umowę z wykonawcą, który zdążył 
wybudować dwukondygnacyjny bu-
dynek, wstawić okna i częściowo roz-
prowadzić instalacje. We wrześniu na 

plac budowy weszła fi rma F.B.I. Tas-
bud. Przez dwa miesiące jej pracow-
nicy zamontowali instalacje, położyli 
tynki na ścianach. Kładzione jest po-
krycie dachowe i ocieplenie. Wyko-
nawca musi jeszcze m.in. wybudować 
parking, plac zabaw dla dzieci, 
wyremontować stary budynek. (DP)

Trwają prace przy rozbudowie 
podstawówki w Sękocinie

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
obchody 95. rocznicy 
odzyskania przez
 Polskę niepodległości 
przebiegły w podniosłej 
atmosferze. Uczestniczyli 
w nich przedstawiciele 
władz samorządowych 
i mieszkańcy.

Uroczystości zapoczątkowała 
o godz. 13 msza święta w intencji 
Ojczyzny, odprawiona w koście-
le św. Kazimierza w Pruszko-
wie. Po nabożeństwie uczestnicy 

obchodów – lokalne władze, służby 
mundurowe, poczty sztandarowe, 
organizacje i stowarzyszenia kom-
batanckie specjalnie podstawio-
nymi autokarami udali się przed 
pomnik Tadeusza Kościuszki i ta-
blicę upamiętniającą Polską Orga-
nizację Wojskową przy ul. 3 Maja. 
Tam złożono kwiaty i wieńce. 

Po części ofi cjalnej obchodów 
odbyły się występy artystyczne. 
W Młodzieżowym Domu Kultu-
ry w Pruszkowie przygotowa-
no specjalny Patriotyczny Salon 
Poezji zatytułowany „Sen o Mar-
szałku”. Poprowadziła go aktorka 

oprawa muzyczna w wykonaniu 
śpiewaków operowych: Karoliny 
Skrzyńskiej (alt), Dawida Biwo 
(baryton) oraz pianistki Moni-
ki Zaborowskiej.

Wieczoru dopełnił koncert 
Michała Bajora. Artysta wyko-
nał swoje znane utwory, m.in.: 
„Ogrzej Mnie”, „Moja miłość naj-
większa”, „Mała Ojczyzna” „Lon-
dyńska Mgła”.

Narodowe Święto Niepodle-
głości obchodzono także w in-
nych miejscowościach naszego 
regionu, m.in. w Grodzisku, Mi-
chałowicach, Ożarowie.  (AF) 

DOMINIK  
PIETRASZEK

REGION
Na 183 projekty tylko 
19 otrzyma w 2014 r. 
dofi nansowanie 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. To efekt 
zmniejszenia kwoty 
dotacji do 24 mln zł.

Urząd Wojewódzki w War-
szawie opublikował 
wstępną listę rankin-

gową projektów zgłoszonych do 
dofi nansowania w ramach schety-
nówek. Wśród nich było 55 dróg 
powiatowych i 128 gminnych. Ko-
misja oceniała projekty według 
kilku kryteriów, m.in. wpływu 
inwestycji na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, jej 
znaczenia dla rozwoju spójnej, 
funkcjonalnej i efektywnej sieci 
dróg publicznych na terenie wo-
jewództwa, czy znaczenie dla od-
budowy i przywrócenia funkcji 

Szanse na schetynówki odlatują

ulokowały się na odległych miej-
scach (w piątej dziesiątce).

Jeżeli chodzi o drogi gminne, 
na dofi nansowanie liczyć może 
właściwie jeden projekt drogo-
wy z naszego regionu. Na wyso-
kim siódmym miejscu znalazła się 
inwestycja „Przebudowa 1,76 km 
ul. Parkowej w Jaktorowie” i już 
niemal na pewno otrzyma dota-
cję. Na 14. miejscu, czyli na pozycji, 
którą nie obejmuje dotacja, upla-
sował się drugi etap przebudowy 
drogi relacji Żabia Wola – Zalesie 

lazł się projekt powiatu prusz-
kowskiego „Budowa drogi 
powiatowej nr 3141W – ul. Przy-
szłości w Pruszkowie i Parzniewie 
– etap II”. Zajął on jednak do-
piero 15. miejsce i raczej nie 
ma już szans na dotację. Kilka 
miejsc dalej znalazła się prze-
budowa drugiego odcinka drogi 
Grodzisk – Józefi na. Pozostałe 
dwa projekty z powiatu grodzi-
skiego (Grodzisk – Józefi na odc. 
III oraz przebudowa ul. Pomor-
skiej na terenie gminy Jaktorów) 

komunikacyjnej dróg zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku 
klęski żywiołowej. Dotacja zosta-
nie przyznana 19 projektom, któ-
re otrzymają najwyższe oceny.

Wygląda więc na to, że szanse 
na dotacje mają już jedynie trasy 
znajdujące się w pierwszych dzie-
siątkach dróg gminnych i powia-
towych, ponieważ wnioskodawcy 
mogą jeszcze zgłaszać zastrzeże-
nia i kolejność na liście może się 
zmienić. Jednak według wstępnej 
listy rankingowej dofi nansowanie 

Na dofi nansowanie liczyć może właściwie tylko projekt „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie” Na dofi nansowanie liczyć może właściwie tylko projekt „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie” 
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– Musuły, a na 18. rozbudowa 
ul. Przejazdowej w Pruszko-
wie. Na dalszych lokatach zna-
lazły się inwestycje z gmin m.in. 
Brwinów, Raszyn, Piastów i Gro-
dzisk Mazowiecki.

Do 29 listopada wojewoda 
przedstawi ministrowi administra-
cji i cyfryzacji do zatwierdzenia 
listę wniosków zakwalifikowa-
nych do dofi nansowania. Samo-
rządy mogą liczyć na wsparcie 
z budżetu państwa w wysokości 
do 50 proc. wartości projektu.

otrzymałoby osiem projektów po-
wiatowych i 11 gminnych.

Wśród tych pierwszych z na-
szego regionu najwyżej zna-

Dotacja zostanie 
przyznana 
19 projektom, 
które otrzymają 
najwyższe oceny

Pływacy 
przywieźli 
worek medali
PRUSZKÓW
Aż 31 medali zdobyli 
zawodnicy klubu 
Kapry Armexim 
Pruszków w Zawodach 
Pływackich o Puchar 
Burmistrza Giżycka 
z okazji Święta 
Niepodległości. 

Udział w zawodach, któ-
re odbyły się 9–10 listopa-
da, wzięli pływacy (roczniki 
1995 – 2005) z 27 klubów 
z całej Polski oraz drużyna 
reprezentująca Litwę. Bar-
dzo dobry występ zanotowali 
zawodnicy pruszkowskiego 
klubu UKS Kapry Arme-
xim. W klasyfikacji gene-
ralnej zajęli trzecie miejsce 
zdobywając 31 medali (16 zło-
tych, 5 srebrnych i 10 brą-
zowych). Lepsze okazały się 
jedynie kluby MTP Kormo-
ran Olsztyn oraz MKS Me-
dyk Giżycko (odpowiednio 
58 i 38 medali).

Złote krążki zdobyli prusz-
kowscy pływacy: Jakub Śliw-
ka (3 medale), Wiktoria 
Galicka (2), Julia Koluch (2), 
Adrianna Rzewuska (3), Jo-
anna Tańska (1), Karolina
Tomiałowicz (4), Wiktoria
Wojtanek (1). Po jednym 
srebrnym medalu wywalczyli: 
Jakub Śliwka, Wiktoria Ga-
licka, Daria Kantorka, Julia 
Koluch, Wiktoria Wojtanek. 
Brąz przywieźli: Cezary Bu-
rek (1), Bartosz Słowikow-
ski (1), Kacper Trześniewski 
(1), Ewelina Burek (1), Da-
ria Kantorka (1), Helena Kol-
czyńska (2), Julia Koluch 
(1), Adrianna Rzewuska (1), 
Wiktoria Wojtanek (1).

Z n a k o m i t a  p o s t a w a 
pruszkowskich pływaków 
zaowocowała nie tylko me-
dalami, ustanowili też rekor-
dy życiowe.  (DP)  
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Ewa Telega. W imprezie wzię-
li udział znani artyści, m.in. Jan 
Nowicki i Adam Ferency. Podczas 

programu przeczytali poezję po-
święconą marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu. Towarzyszyła temu 

Pruszków ul. Kraszewskiego 41 
(róg ul. Bolesław Prusa) facebook.com/galeriastyle

ZOSTAŃ NASZYM FANEM, WYGRYWAJ NAGRODY

Na hasło WPR – rabat 15%
ważny do 6 grudnia!

39,- 

Nie masz pomysłu na prezent mikołajkowy?
Zapraszamy do salonu Style!

Na hasło WPR – rabat 15%

Zapraszamy do salonu Style!Zapraszamy do salonu Style!

44,- 

Reklama
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NADARZYN
Ruszyły prace przy 
budowie zespołu szkół 
w Ruścu. Ale już na 
starcie pojawiły się 
problemy.

Wykonawca, fi rma ROSA-BUD 
z Radomia obecnie wylewa funda-
menty. Jednak działania te utrud-
nia napływająca woda gruntowa. 
Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, 
iż obszar, na którym ma powstać 
obiekt był znacznie zmeliorowany. 

Wystartowała budowa zespołu szkół w Ruścu
Do czasu zastąpienia sączków od-
powiednią instalacją odwadnia-
jącą, wykonawca będzie musiał 
prowadzić prace przy działających 
pompach. Jak zapewniają przed-
stawiciele fi rmy, mimo utrudnień 

termin zakończenia robót nie zo-
stanie przesunięty. Trwają również 
prace projektowe dokumentacji 
wykonawczej, mające nadać osta-
teczny kształt budynkowi szkoły.

Urzędnicy z nadarzyńskiego 
ratusza zamierzają pozyskać do-
fi nansowanie z programu „Efek-
tywne wykorzystanie energii 
Lemur”. Dzięki temu budynek, 
w którym znajdzie się zespół szkół 
w Ruścu, ma być energooszczęd-
ny. Wciąż jednak nie wiadomo czy 
uda się skorzystać z tego progra-
mu. Termin ogłoszenia naboru jest 
przesuwany i nie ma pewności czy 
załączniki do programu nie będą 

zmieniane, ponieważ część z nich 
opiera się na nieobowiązujących 
już aktach prawnych.

Natomiast budowa zespołu 
szkół ma przebiegać w dwóch eta-
pach. We wrześniu przyszłego ro-
ku uczniowie zaczną uczęszczać 

Wystartowała budowa zespołu szkół w Ruścu

do nowej szkoły podstawowej. Bu-
dynek stanie tuż obok istniejące-
go kompleksu boisk Orlik. Będzie 
to dwukondygnacyjny obiekt po-
dzielony na cztery części. W cen-
trum powstanie hol z windą i scho-
dami, szatnie, pomieszczenia 

administracyjne, pokoje na-
uczycielskie, gabinety lekarskie, 
jadalnia z zapleczem i aula. Szko-
ła podstawowa będzie się mieścić 
w części południowo-wschodniej. 
Znajdą się tu sale dydaktyczne, 
świetlice, biblioteka, sanitaria-
ty i sala sportowa z zapleczem. 

Oddanie do użytku gimna-
zjum jest planowane na sierpień 
2017 roku. W tej części placów-
ki pomieszczą się sale lekcyjne, 
świetlice, biblioteka i sanitaria-
ty oraz hala sportowa z widow-
nią na 400 miejsc siedzących.

Koszt inwestycji to niecałe 
29 mln zł.  

Reklama

PRUSZKÓW
9 i 10 listopada w Pruszkowie odbył 
się XI Puchar Polski w Kumite Druży-
nowym Mazovia Karate Cup. Zawody 
połączono z seminariami i zajęcia-
mi, które poprowadziła m.in. Anna 
Lewandowska z Karate Klubu Prusz-
ków, wicemistrzyni świata, żona Ro-
berta Lewandowskiego. Zmagania 

w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
przy ul. Gomulińskiego przyciągnę-
ły wielu karateków tradycyjnych. Ry-
walizację toczono drużynowo w kilku 
grupach wiekowych. Po emocjonu-
jących walkach w sobotę, w niedzie-
lę przyszedł czas m.in. na otwarty 
trening z Anną Lewandowską i Adą 

Palką, w którym udział wzięło blisko 
80 osób. – Chcieliśmy w ten sposób 
także spopularyzować naszą dyscy-
plinę sportu – mówi Aneta Różańska 
z Karate Klubu Pruszków. Tegorocz-
ny Mazovia Karate Cup był zarazem 
zwieńczeniem 15 lat istnienia
Karate Klubu Pruszków. (AF)

Karate po mazowiecku 
w hali przy Gomulińskiego

We wrześniu 
przyszłego roku 
uczniowie zaczną 
uczęszczać do nowej 
szkoły podstawowej 

Pływacy 
przywieźli 
worek medali
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OŻARÓW MAZOWIECKI
Policjanci z Ożarowa Mazowieckie-
go zatrzymali do kontroli drogowej 
w Broniszach kierowcę peugeota. 
Wcześniej uzyskali informację, że 
mężczyzna może posiadać narko-
tyki. Wiadomość się sprawdziła. 
Podczas kontroli Bartosza S. i jego 
pojazdu, w bagażniku samochodu 

funkcjonariusze znaleźli 16 wysu-
szonych krzaków konopi. Badanie 
testerem narkotykowym wykaza-
ło, że była to marihuana. Technik 
kryminalistyki zabezpieczył „zna-
lezisko”, a 31-latek trafi ł na komi-
sariat, gdzie złożył zeznania. Na 
poczet przyszłej kary zatrzymano 

znalezione przy mężczyźnie pienią-
dze w kwocie 800 zł. Po przesłu-
chaniu Bartosz S. usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających. 
Za to przestępstwo grozi do trzech 
lat pozbawienia wolności. Mężczy-
zna przyznał się do winy i dobrowol-
nie poddał karze. (AF)

W bagażniku samochodu
przewoził marihuanę

Deszcze Wiejskiej 
nie będą straszne
REGUŁY
Do końca maja 
przyszłego roku 
w ul. Wiejskiej 
w Regułach pojawi się 
system odwadniający. 

Ulica Wiejska biegnie od 
Al. Jerozolimskich do ul. Re-
gulskiej. Stanowi trasę dojaz-
dową do drogi nr 719. Dzięki 
wybudowaniu odwodnienia 
nawierzchnia Wiejskiej bę-
dzie znacznie lepsza. – Jest 
oczywiste, że droga wyposa-
żona w odwodnienie utrzyma 
się w dobrym stanie znacznie 
dłużej niż ta, która nie ma ta-
kiego systemu. A ulica Wiej-
ska wymagała podjęcia takich 
działań – mówi Piotr Pacyna 
z Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy Michałowice. 

Zamówienie obejmuje wy-
konanie kanału deszczowego 
na odcinku od rowu meliora-
cyjnego do Al. Jerozolimskich 
wraz z odnogą w ul. Działko-
wą. Firma wyłoniona w prze-
targu wybuduje łącznie ponad 
700 m sieci rurociągowej łą-
czącej w całość kilkadziesiąt 
wpustów deszczowych, a także 
kilka studni rewizyjnych. Reali-
zacja zadania oznaczać będzie 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy bloku 
przy ul. Lipowej 1 
w Pruszkowie 
od miesięcy proszą 
o wycięcie drzew 
przy bloku. Twierdzą, 
że niszczą one budynek.

Chodzi o świerki, akacje i mo-
drzew, ich korzenie „podchodzą” 
pod blok. – Powoduje to pęknięcia 
budynku, a gałęzie przy wietrze 
uderzają w okna. Niektórzy ma-
ją popękane od uderzeń szyby – 
mówi jeden z mieszkańców bloku 
przy Lipowej 1. – Drzewa te zostały 
posadzone bezprawnie, bez żadnej 
zgody i informacji do spółdzielni 

Kiedy wytną drzewa na ul. Lipowej?
mieszkaniowej. W ostatnim cza-
sie zostało nasadzonych kolejnych 
pięć świerków tuż pod starą akacją, 
które rosnąc powodują pękanie 
dużego i grubego konaru, które-
go złamanie może doprowadzić 
do tragedii – dodaje. 

Jak informował mieszkaniec, 
kierownictwo administracji 
Osiedla Parkowego zrobiło już 
oględziny drzew. – Jednoznacz-
nie stwierdzono, że wszystkie 
drzewa należy natychmiast 
wyciąć, ponieważ zagrażają 
bezpieczeństwu oraz narusza-
ją konstrukcję budynku. Jako 
mieszkańców poproszono nas 
o wystosowanie pisma z pod-
pisami lokatorów. Kilka dni 

później ( jeszcze przed rozpo-
częciem wakacji) takie pismo 
z podpisami zostało złożone 
osobiście przez mieszkańców. 
Do dziś nie mamy żadnych infor-
macji, nie widać żadnych dzia-
łań – twierdzi czytelnik.

Pruszkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zaznacza, że nie-
bawem problem powinien znik-
nąć. – To jest rzeczywiście sprawa 
sprzed wakacji. Złożyliśmy do sta-
rostwa powiatowego wniosek o po-
zwolenie na wycinkę i czekaliśmy 
na jej wydanie. Otrzymaliśmy zgo-
dę. Jeżeli tylko się uprawomoc-
ni, przystąpimy do wycinki – mó-
wią pracownicy administracji
Osiedla Parkowego.  (DP) 

MILANÓWEK
Milanówek chce 
skuteczniej i taniej 
odprowadzać wody 
opadowe. Przygotowuje 
więc plan odwodnienia 
miasta. Zakłada on 
zredukowanie kosztów 
o ok. 2,5 mln zł rocznie.

Obecnie Milanówek odprowa-
dza wody opadowe do grodzi-
skiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. Słono za to płaci. 
Dlatego też w mieście-ogrodzie 

Szykują plan tańszego odwodnienia
szykują plan, który ma znacznie 
obniżyć koszty. – Średnio pła-
cimy miesięcznie do Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji 
w Grodzisku Mazowieckim za 
wody przypadkowe różnego ro-
dzaju ok. 200 tys. zł – mówił na 
ostatniej sesji rady miasta Se-
bastian Budziszewski, prezes 
Milanowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. 
– Średnia roczna ilość opadów 
to 700 tys. m sześc., co przy dzi-
siejszej stawce oznacza, że za-
płacimy za ich odprowadzanie 

ok. 3 mln zł. Jeżeli będziemy 
działać metodycznie i przez 
najbliższych pięć lat będziemy 
wykonywać pewne działania, to 
kwota ta powinna nam spaść do 
ok. 500 tys. zł rocznie – dodaje.

Plan odwodnienia miasta 
podzielono na etapy: czyszczenie 
istniejących studni chłonnych 
oraz zwiększenie ich reten-
cji. Drugi z tych etapów zo-
stanie uruchomiony, gdyby dzia-
łania pierwszego nie przynio-
sły oczekiwanych rezultatów. 
Wtedy trzeba byłoby wykonać 

projekt kanalizacji deszczowej 
i ją wybudować.

Problemem jest również 
nielegalne podłączanie rynien 
spustowych do kanalizacji. – 
Będziemy sprawdzać posesja 
po posesji, czy wody są odpro-
wadzane zgodnie z przepisami. 
Jeżdżąc po Milanówku widzę 
wiele takich miejsc i nawet mam 
już listę posesji, które trzeba 
sprawdzić w pierwszej kolejności 
– twierdził Budziszewski.

– Powinniśmy w najbliższych 
pięciu latach przeznaczyć oko-

ło 1 mln zł po to, aby zreduko-
wać ilość odprowadzanych 
wód odpadowych czy rozto-
powych z 700 tys. m sześc. do 
poziomu 126 tys. metrów sze-
ściennych – powiedział Jerzy 
Wysocki, burmistrz Milanów-
ka. – Poza tym chcemy wynego-
cjować korzystniejszą cenę ze 
ZWiK-iem, a ten plan ma być 
jednym z argumentów w ne-
gocjacjach. Chcemy obniżyć 
dotychczasowe stawki, a tak-
że szukać korzystniejszych 
rozwiązań – podkreślił.  (DP) 

KAROLINA 
GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI
Wkrótce ma zostać 
ogłoszony konkurs
na ordynatora oddziału 
ratunkowego w Szpitalu 
Zachodnim w Grodzisku 
Mazowieckim. 
To jednak nie oznacza, 
że znikną problemy 
związane z długim 
oczekiwaniem 
pacjentów na przyjęcie.

Konkurs ma związek ze 
zbliżającym się koń-
cem kadencji obecnego 

ordynatora Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego (SOR). Postanowi-
liśmy przy tej okazji się dowie-
dzieć, czy jest szansa na to, że 
podczas ewentualnej zmiany sze-
fa SOR-u poprawią się warunki 
dla pacjentów. Chodzi przede 
wszystkim o długie oczekiwa-
nie na przyjęcie. 

O tym, że na grodziskim SOR-
-ze można spędzić wiele godzin 

Oddział, który ratuje życie wielu
wie pani Elżbieta z miejscowo-
ści Makówka. – Potwornie roz-
bolała mnie głowa, zrobiło mi 
się słabo. Mąż zawiózł mnie do 
przyszpitalnej przychodni. Jed-
nak mój stan się pogarszał. Le-
karka przestraszyła się i wysłała 
mnie na Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy – opowiada czytelnicz-
ka. Tam na przyjęcie pacjentka 
czekała dwie godziny. Lekarz 
wykonał niezbędne badania. 
Kolejne cztery godziny to cze-
kanie na ich wyniki. Następne 
trzy godziny kobieta spędzi-
ła w oczekiwaniu na wyjęcie 
wenflonu i wypis ze szpitala. 
– Spytałam lekarza, dlaczego 
wszystko trwa tak długo. Odpo-
wiedział, że ma pod opieką 60 
pacjentów, i ma do wyboru – al-
bo zająć się moim wypisem albo 
duszącą się kobietą, którą akurat 
przywiozła karetka – opowiada 
pani Elżbieta. Ostatecznie oka-
zało się, że jej złe samopoczucie 
było wynikiem źle dobranych 
wcześniej leków.

A co z tymi, którzy na SOR 
przybywają w gorszym stanie? 

Raczej też muszą czekać. Na od-
dziale obowiązuje tzw. segrega-
cja medyczna. Polega na tym, że 
ciężej chorzy pacjenci są przyj-
mowani szybciej od tych, któ-
rzy mogą poczekać. W praktyce 
niemal wszyscy (którym nie za-
graża bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia) odstają 
swoje w kolejce.

– Szybko się to nie zmieni. 
Tak jest po prostu wszędzie. My 
i tak jesteśmy w niezłej sytuacji, 

ponieważ u nas na przyjęcie cze-
ka się średnio od jednej do czte-
rech godzin, w innych lecznicach 
trwa to znacznie dłużej – mówi 
Krystyna Płukis, dyrektor Szpi-
tala Zachodniego. – Czas ocze-
kiwania na przyjęcie pacjenta 
zależy od wielu czynników: 
liczby oczekujących na przy-
jęcie i ich stanu zdrowia, liczby 
przywożonych przez pogotowie 
ratunkowe pacjentów w cięż-
kich stanach, liczby lekarzy, 

ich kwalifi kacji, szybkiego do-
stępu do diagnostyki, wolnych 
miejsc w oddziałach szpital-
nych itd. Praca w SOR dla całe-
go personelu jest wyczerpująca, 
chętnych do pracy brak, a czyn-
ności administracyjnych cią-
gle przybywa. Jeszcze większy 
problem pojawia się, gdy SOR 
nie może udzielić profesjonal-
nej szybkiej pomocy pacjento-
wi i musi poszukiwać we wła-
snym zakresie miejsca w ośrod-
ku o wyższej referencyjności. 
Tutaj system nie ułatwia leka-
rzom szybkiego dostępu do tych 
ośrodków – dodaje. 

Dyrektor Płukis podkreśla, że 
SOR-y zostały powołane do rato-
wania życia, tymczasem pacjenci 
przychodzą z... grypą, przezię-
bieniem, biegunką. – Po prostu 
traktują ten oddział jako miejsce, 
gdzie mogą być szybko zdiagno-
zowani, a lekarz nie ma prawa ich 
nie przyjąć. W tutejszym SOR-rze 
wielu osobom uratowano życie, 
o czym media nie piszą. Dla ra-
towania tych osób inni zmusze-
ni są czekać – mówi. 

Konkurs na ordynatora SOR w Szpitalu Zachodnim. Czy poprawią się warunki dla pacjentów?
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konieczność rozkopania dro-
gi, a to z kolei utrudnić może 
życie kierowcom zmuszonym 
korzystać z objazdów.

Jest jednak za wcześnie, aby 
mówić o konkretach w kwestii 
zmian w organizacji ruchu. 
– Na razie jesteśmy na etapie 
poszukiwania wykonawcy. Zo-
baczymy, jak dalej przebiegną 
sprawy formalne, czy nie bę-
dzie zmian w szczegółach zada-
nia itd. Gdy te sprawy zostaną 
dopięte, będzie można mówić 
o harmonogramie i innych kwe-
stiach dotyczących inwestycji 
– wyjaśnia Piotr Pacyna. – Ter-
min rozpoczęcia i kontynu-
owania prac będzie także za-
leżeć od pogody – dodaje.

Zgodnie z założeniami prze-
targu inwestycja powinna zo-
stać zakończona do 31 maja
2014 roku. Do tego czasu wy-
konawca ma zbudować od-
wodnienie, a także odtworzyć 
asfaltową nawierzchnię uli-
cy Wiejskiej i przywrócić te-
reny zielone do stanu sprzed 
rozpoczęcia prac.  (AF) 

Inwestycja 
powinna zostać 
zakończona 
do 31 maja 2014 r.
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REGION
Od 15 grudnia 
pasażerowie skorzystają 
z większej liczby 
pociągów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Przewoźnik dołoży kilkana-
ście nowych składów likwidu-
jąc tylko jeden kurs (Warszawa 
Śródmieście WKD 21.50 – Gro-
dzisk Maz. Radońska 22.44). 
Istotne są pociągi w czasie, gdy 
jeździ najwięcej pasażerów. 
Podróżni skorzystają z sześciu 
dodatkowych składów w godzi-
nach popołudniowego szczytu, 
m.in. Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (15.20) – Warsza-
wa Śródmieście WKD (16.22), 

Od połowy grudnia więcej pociągów
Warszawa Śródmieście WKD 
(16.40) – Komorów (17.09), 
Komorów (17.23) – Warszawa
Śródmieście WKD (17.52), War-
szawa Śródmieście WKD (18.10) 
– Komorów (18.39).

Przewoźnik informuje rów-
nież, że podczas przyszło-
rocznych wakacji nie będzie 
wakacyjnego rozkładu jazdy. 
– Liczba pasażerów w naszych 
pociągach rośnie, ponadto nie 
wiadomo jak będzie wygląda-
ła sytuacja na równoległej linii 
kolejowej, gdzie prowadzone są 
prace modernizacyjne. Dlatego 
też zdecydowaliśmy się na nie-
wprowadzanie wakacyjnego roz-
kładu – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.  (DP) 
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ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Największe warzywa i owoce w gminie

Do końca września moż-
na było zgłaszać do Re-
feratu Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa okazy naj-
dorodniejsze pod względem 
wielkości, ciężaru czy objętości. 
Komisja konkursowa nie mia-
ła łatwego zadania. Wyłoniono 
czworo laureatów i przyzna-
no aż cztery wyróżnienia.

Najbardziej okazałym owo-
cem okazał się ważący prawie 

13 kg arbuz zwyczajny. Wyho-
dowany został w Brwinowie 
przez studenta SGGW Alek-

sandra Górskiego. Na drugim 
miejscu znalazł się ponad 1,5 kg
pomidor Wiesławy Garwac-
kiej. Trzecie miejsce przyznano 
ex aequo Dariuszowi Makow-
skiemu i Marcinowi Szpakowi. 
Obaj wyhodowali gigantyczne 
dynie. Każda z nich ważyła po-
nad 40 kg, a w obwodzie miała 
aż dwa metry. 

Komisja konkursowa przy-
znała także wyróżnienia: Ewie 

Bernatowicz, Barbarze Kora-
lewskiej, Zofii Skalskiej oraz 
Ewie Baranowskiej. Wśród 
ufundowanych przez burmi-
strza gminy Brwinów nagród 
znalazły się m.in. piła spali-
nowa, kosiarka elektryczna, 
wąż ogrodowy czy narzędzia 
ogrodnicze. Burmistrz Arka-
diusz Kosiński wręczył nag-
rodzonym również pamiątko-
we dyplomy. (PR)

Arbuz, pomidor i dwie dynie okazały się bezkonkurencyjne. Hodowcy tych najdorodniejszych w gminie Brwinów 
owoców i warzyw odebrali nagrody pod koniec października 2013 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.

Wystawa Henryka Wańka w Brwinowie
Jeszcze do 23 listopada 
2013 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Brwinowie można 
oglądać wystawę malarstwa 
Henryka Wańka, artysty, 
którego dzieła znajdują się 
w zbiorach wielu muzeów 
i prywatnych kolekcjach 
w Polsce i na świecie. 

– Na ścianach Galerii OK może-
my oglądać dzieło Henryka Wań-
ka „Lekcja martwej natury”. To 
spójny projekt składający się z kil-
kunastu obrazów, przybliżający 
odbiorcy na przykładzie tematy-
ki martwej natury proces zmian, 

jaki na przestrzeni wieków doko-
nał się w sposobie przedstawiania 
otaczającego nas świata – mówi 
Anna Sobczak, dyrektor GOK-u. 
Wystawa w brwinowskiej galerii 
nawiązuje do tekstów Henryka 
Wańka zebranych w publikacji 
„Martwa natura z niczym. Szki-
ce z lat 1990-2004”. 

Artysta jest absolwentem ka-
towickiego Wydziału Grafi-
ki krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Życie zawodowe zwią-
zał nie tylko z malarstwem, ale 
również z literaturą i filmem, 
a prywatne z Brwinowem, gdzie 
ma dom i pracownię. (PR)   

Uroczystości 11 listopada
Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
w Brwinowie zgromadziły 
wielu mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele św. Flo-
riana, odprawioną w intencji 
Ojczyzny przez ks. Sylwestra 
Lamenta. Po mszy nastą-
pił przemarsz pod Pomnik 
Niepodległości, prowadzo-
ny przez poczty sztandarowe 

straży pożarnych, gminy, szkół 
i stowarzyszeń. Okolicznościo-
we przemówienia wygłosi-
li zastępca burmistrza Jacek 
Janowski oraz przewodniczą-
cy rady miejskiej Sławomir 
Rakowiecki, którzy nawią-
zali do historii i wydarzeń 
towarzyszących odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 
Odczytany został list staro-
sty pruszkowskiego Elżbiety
Smolińskiej. (PR)

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

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024 i Strategią Promocji 
Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2016. Strategie będą dokumentami wyznaczającymi kierunki 
rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Chciałbym zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w procesie 
ich przygotowania podczas spotkania w grodziskim Centrum Kultury. 

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest włączenie mieszkańców w proces przygotowania do-
kumentów służących zrównoważonemu rozwojowi gminy i jej promocji. Osoby uczestniczące w konsulta-
cjach będą miały możliwość wypowiedzenia się na temat kształtu obu dokumentów, a tym samym na temat 
kierunków rozwoju Grodziska Mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstaną doku-
menty będące wyrazem wspólnych dążeń mieszkańców i władz samorządowych.

Strategia Rozwoju Gminy to dokument określający kierunki rozwoju Grodziska Mazowieckiego przez na-
stępne dziesięć lat. Niezbędna do jej realizacji jest Strategia Promocji Gminy, której celem jest wypracowanie 
koncepcji marki, jaką jest gmina oraz wykreowanie jej pozytywnego wizerunku. Efektem spójnej realizacji 
działań strategicznych jest długoterminowy zysk w postaci zainteresowania inwestorów, mediów, organi-
zacji zewnętrznych oraz rozwój społeczny, a przede wszystkim rozwój gminy i zadowolenie mieszkańców.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

ZDECYDUJ O KIERUNKACH ROZWOJU 
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

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

ZAPRASZAMY  NA 
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII PROMOCJI 

I ROZWOJU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Spotkanie odbędzie się

26 listopada 2013 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej (II piętro)
w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
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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

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
do sprzątania CH Janki. Praca w systemie 
zmianowym. 600 561 254 

 ► Operator – mechanik – maszyny pakujące 
– Sokołów k/Janek, windykacja@coffee-service.eu, 
nr tel. 22 625 15 10 

Operator wózka widłowego-Błonie-Nadarzyn 
Doświadczenie, uprawnienia, książeczka 
sanepid. Kontakt 22-713-81-97 

Osobie do pakowania wyrobów 
laboratoryjnych, praca w systemie 
dwuzmianowym, Raszyn, 
ul. Gałczyńskiego 8, tel. 720 35 12 w. 150 

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH – PŁOCHOCIN, 
Praca-skład budowlany, 
tel. 227138197, 516175697, 
e-mail: joanna.krupa@partnerpraca.pl

 ► Szwalnia Grodzisk zatrudni szwaczkę, 
wykończarkę 503041060 

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

 ► Zatrudnię osobę do szycia kożuchów, Otrębusy, 
tel.: 603 704 275 

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Bezpośrednio sprzedam działkę 30/50, 
Grodzisk Mazowiecki, 517 578 850 

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

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

 ► Sprzedam ładną działkę budowlaną w Strzeniówce, 
wszystkie media, 1380m2, (22) 728-16-94 

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Mieszkanie, 3 pokoje, 60m, Pruszków Staszica, 
602206772 

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

 ► Wynajmę ładne 1-pokojowe Pruszków Tworki 
3min.WKD, tel.789145922

Nauka

 ► ANGIELSKI DOJAZD 784884230 

 ► Korepetycji z Matematyki udziela doświadczony 
nauczyciel. Grodzisk i okolice, tel.: 662-473-914 

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

Automoto – kupię

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 

Kupię

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia tel. 501 591 903 

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

Usługi

Anteny montaż serwis 603 375 875 

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

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Cyklinowanie, układanie, reperacja, 602 828 088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.),  w związku z uchwałą Nr 492/2013 z dnia 
23 stycznia  2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagos- 
podarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
B1,   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 25 listopada 2013r. do 17 grudnia 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
10 grudnia 2013 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy 
bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2013.

Uwagi i  wnioski w  ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy 
wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. 

Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 
cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi mogą być wnoszone  : w  formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w  Grodzisku Mazowieckim   lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32A,  ustnie do protokołu w  Wydziale Planowania Przestrzennego  
pok. nr 9  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie Burmistrza  
Grodziska Mazowieckiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późń. 
zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A 
został wywieszony od dnia 06.11.2013 r. do dnia 
27.11.2013 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży. Z gminnego zasobu nieruchomości 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogra-
niczonego do właścicieli nieruchomości sąsied-
nich zostały przeznaczone niezabudowane działki 
gruntu położone w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. Radońskiej, oznaczone jako działki nr nr 54/1 
o pow. 46m2, 54/4 o pow. 77m2, 54/7 o pow. 73m2 
w obrębie 67. Przeznaczenie w planie zagospoda-
rowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z towarzyszeniem usług. Wszelkie informacje na 
temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Maz, ul. Kościuszki 32A, pok. 212,  
tel. (22) 463-46-31 lub www.grodzisk.pl

Ogłoszenie Burmistrza  
Grodziska Mazowieckiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651, z późń. zm.) informuję, że 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a zostały 
wywieszone od dnia 13.11.2013 r. – 04.12.20013 
r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. Z gminnego zasobu nieruchomości 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego została przeznaczona 
niezabudowana nieruchomość gruntowa 
położona w miejscowości Radonie Gmina 
Grodzisk Mazowiecki przy ul. Podleśnej 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Wszelkie informacje na temat 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. 
Kościuszki 32A, pok. 212, tel. (22) 463-46-28.

LAVORO Sp. z o.o. 
zatrudni 

osoby do pracy w Pruszkowie  
na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wymagane orzeczenie o stopniu  

niepełnosprawności.  
Gwarantujemy umowę o pracę.
Telefon 791-120-788 lub na mail:  

agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl

Piątkowski Jan zam. Rokitno 10  
05-870 Błonie, zawiadamia 
o zagubieniu akcji Cukrowni 

Glinojeck S.A. wystawionych na 
Piątkowski Jan od nr 83463679 

do 83464120. Wzywam 
zainteresowanych do zgłoszenia 

praw i do przedłożenia akcji spółce 
Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. 

w terminie 2 miesięcy od daty 
niniejszego ogłoszenia.

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

Starosta Pruszkowski  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, 

przeznaczonych do sprzedaży.

 ► 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 

 ► Elektryk z uprawnieniami – konkurencyjne ceny, 
606 712 022 

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

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

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

 ► POMOC PRAWNA – spadki, spory, 
umowy, nieruchomości, odszkodowania, 
zadośćuczynienia, reprezentacja
sądowa - Radca Prawny, tel: 881 303 215, 
www.insolens.pl 

 ► Remonty, 535 872 455 

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

Studnie 694 869 194 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659

 ► Wróżka, tel.: 693 765 283

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

 ► 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
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ZAKŁAD FRYZJERSKI
FRYZJERKA – STYLISTKA „NATALIA” 

ZAPRASZA
MODNE STRZYŻENIA, FRYZURY ŚLUBNE,  

KOKI, LOKI

PRUSZKÓW,  
UL. KOŚCIUSZKI 44
TEL.: (22) 758-66-88

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.) w związku 
z uchwałą nr 492/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka B1, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
1) od północy - zaczynając od północno – zachodniego narożnika działki nr ew. 
16/13 z obrębu 55, dalej po północnych granicach działek nr ew. 16/13, 16/18 i 16/19 
z obrębu 55 do północno – wschodniego narożnika działki nr ew. 16/19 z obrębu 55,
2) od wschodu - zaczynając od północno – wschodniego narożnika działki nr ew. 
16/15 z obrębu 55, dalej po wschodnich granicach działek nr ew. 16/15, 16/16, 
16/17, 16/5, 16/3, 16/21, 16/10, 24/1, 26/2, 27/2, 28, 30/4, 30/3, 32 z obrębu 55 do 
południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 32 z obrębu 55,
3) od południa - po południowej granicy działki nr ew. 32 z obrębu 55,
4) od zachodu - zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki nr ew. 
32 z  obrębu 55, dalej po zachodnich granicach działek nr ew. 32, 30/1, 28, 27/1, 
26/1, 24/1 z obrębu 55, dalej fragmentem południowej granicy działki nr ew. 16/10 
z obrębu 55 i południową, a następnie zachodnią granicą działki nr ew. 16/13 z obrębu 
55 do jej północno-zachodniego narożnika.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
do w/w planu odbędzie się w dniach od  25 listopada 2013r. do 17 grudnia 2013r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 10 grudnia 2013r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2013.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2014r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub pocztą na adres:   05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu   w   Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres:  
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych w obrębie SHR Płochocin, 
gminie Ożarów Mazowiecki

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działki o numerach: 11/198, 11/202, 11/203, 11/204, 11/205, 11/206, 
11/208, 11/209, 11/210, 11/211, 11/212, 11/213, 11/214, 11/215, 11/216 
 z obrębu SHR Płochocin o łącznej pow. 300 m² ( każda z w/w działek ma pow. 
20 m² ), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą  
–WA1P/00041539/3 oraz nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka 11/207 z obrębu SHR Płochocin o pow. 285 m², dla której Sąd  
Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą – WA1P/00046056/8,  
przy czym  przedmiotem sprzedaży jest każda z w/w działek ewidencyjnych  
z osobna wraz z udziałem wynoszącym 1/18 w działce ewidencyjnej 11/207
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr 454/06 z dnia 12 września 2006r., ww. 
nieruchomości przeznaczone są na parkingi, zespoły garaży i placów i oznaczone 
są na rysunku planu symbolem 3 KP.
Cena wywoławcza (za pojedynczą działkę) – 4000,00 zł   (cena nie zawiera 
podatku od towarów i usług)
Wadium  (za pojedynczą działkę)- 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej 2, pokój nr 105.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium na rachunek UM  
w Ożarowie Mazowieckim: PKO BP SA XVIII Oddział w Warszawie 15 1020  
1185 0000 4602 0019 2351 do dnia 11 grudnia 2013r.., w tytule wpisując: 
„wadium-garaże Józefów”.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek  
w określonym powyżej terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub 
zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. 
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 
23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu 
wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy 
notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z ważnych powodów. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego warunkami 
zawartymi w pełnym ogłoszeniu i regulaminie wywieszonymi na tablicy 
informacyjnej w UM w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie internetowej 
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl.

Dodatkowe informacje pod telefonem 22/7313258

Zarząd Powiatu  
Pruszkowskiego

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem 4 m2 powierzchni 
korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30, posadowionego na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 417 z obr. 21 o  powierzchni  
0,2224 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę 
wieczystą WA1P/00097061/8.

I. Opis nieruchomości:

1. Do wynajęcia przeznaczono część korytarza o pow. 4 m2 na parterze 
budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 
posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ew. 417  obr. 17 o pow. 0,2224 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00097061/8. 

2. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Pruszkowskiego.  
3. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia na cele biurowe, drobne 

usługi bankowo – finansowe, ubezpieczeniowe itp. 
4. Czas trwania umowy – 3 lata.

II. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu: 300,00 zł / m 2 plus VAT.  
2. Czynsz będzie waloryzowany każdego roku o wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług.    
3. Wadium w kwocie 300 zł płatne w polskich złotych na  rachunek nr  

34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – najem 
części korytarza”, powinno zostać zaksięgowane na  wskazanym 
rachunku do dnia 6 grudnia 2013 r. Dowód wpłaty należy okazać 
komisji przetargowej. 

4. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. w Pruszkowie przy  
ul. Drzymały 30 o godz. 1100  w sali 201 na II piętrze.

5. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wykazania się 
umocowaniem do dokonania czynności prawnej.

6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 
wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu będzie skutkowało utratą 
wadium.

8. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
przetargu.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym  
w Pruszkowie pod numerem telefonu 738-15-75 w godzinach 800 – 1600.

SZYBKO - SOLIDNIE - TERMINOWO
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

oferuje
mieszkania po bardzo atrakcyjnych cenach do natychmiastowego zasiedlenia.
1. Osiedle „ Bolesława Prusa „ 
     Budynek „ A „ u zbiegu ulic  Wokulskiego i Lalki
     mieszkania o pow. 35,2 m² , 38,1 m² , 48,8 m²
     Cena brutto : parter , III  i IV piętro - 5530 zł za m² 
                                              I i II piętro - 5730 zł za m²
2. Osiedle „ Staszica cz. B „
    Budynek przy ul. Dobrej  8
     mieszkania o pow. 63,4 m²
      Cena brutto :  parter i III piętro - 5295 zł za m²
                                       I i II piętro - 5495 zł za m²        
Możliwość zakupu stanowiska garażowego w cenie 23 700 zł.
3. Osiedle „Wyględówek „
    ostatnie mieszkania w nowo powstającym budynku przy
     ul. Andrzeja 4B w Pruszkowie .
    mieszkania o pow. 35,07 m² , 62,29 m²
    Cena brutto : parter i III piętro - 6400 zł za m²

Termin zasiedlenia – I kwartał  2015 roku.   
Chętnych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w Pruszkowie,  
ul. Bolesława Prusa 86 pokój 2 lub telefonicznie: 758-75-79 w. 130, 132

Poczta internetowa :
psm.czlonkowski@wp.pl          psm@pruszkow.com.pl

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

SKŁAD OPAŁU
ul. Na Skraju, Otrębusy

•  węgiel  •  ekogroszek 
•  miał  •  skup złomu

Atrakcyjne ceny.  
Transport gratis.
607 460 643

Starosta Pruszkowski
Działając na podstawie Zarządzenia nr 198 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ew. 299/12 z obr. 16 m. Brwinów, o powierzchni 0,0425 ha.

I.  Opis nieruchomości:
1. Niezabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona  

w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 
ew. 299/12 obr. 16 m. Brwinów o pow. 0,0425 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
prowadzi księgę wieczystą WA1P/00072977/1.

2. Nieruchomość stanowi wewnętrzną drogę dojazdową na terenie osiedla Pszczelin.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze, na którym nie ma obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów” ww. działka  
jest przeznaczona pod drogę na terenie stanowiącym istniejące tereny zielone  
z ekstensywnymi formami zagospodarowania.

4. Trwają czynności w celu ustanowienia na nieruchomości służebności przesyłu oraz drogi 
koniecznej.

5. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości ustanowione są 
ograniczone prawa rzeczowe: służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela lokalu nr 1 i 2 oraz służebność gruntowa polegająca na prawie 
wstępu na nieruchomość w celu posadowienia przyłącza wodociągowego wraz z prawem 
całodobowego dostępu do tego urządzenia. 

6. Termin poprzedniego przetargu: 7 listopada 2013 r.

II.  Warunki przetargu: 
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72 450,00 brutto.
2. Wadium w kwocie 7 250 zł, płatne w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918  

1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium - sprzedaż działki nr 299/12” oraz  
z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone, powinno zostać zaksięgowane na 
wskazanym rachunku do dnia 12 grudnia 2013 r. Potwierdzony dowód wpłaty należy 
okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

3. Termin przetargu:

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. w Pruszkowie przy ul. Drzymały  
30 o godzinie 1100, w sali 201 na II piętrze. 

4. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego 
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. 
W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej 
do przetargu winno przystąpić oboje małżonków, chyba że zostanie przedłożona 
przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego 
współmałżonka przed notariuszem.

5. Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
6. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wysłanym 

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

wadium.
8. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i koszt 

nabywcy.
9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy 

notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz 
pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
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