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Zarząd Województwa 
Mazowieckiego nie daje 
za wygraną. Po fi asku 
planów związanych 
z konsolidacją Szpitala 
Kolejowego i Mazowieckiego 
Specjalistycznego Centrum 
Zdrowia pojawił się 
nowy pomysł. Chodzi 
o przekształcenie 
Kolejowego w spółkę. 

R ok temu Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckie-
go wyszedł z ideą fuzji 

dwóch lecznic działających na te-
renie Pruszkowa. Sprawa dotyczyła 
Szpitala Kolejowego i Mazowiec-
kiego Specjalistycznego Centrum 
Zdrowia (dawny Szpital Tworkow-
ski – przyp. red.). Choć obie lecznice 
miały mieć równy status po połą-
czeniu, to pierwotnie zakładano, 
że pacjenci szpitala w Tworkach 
mieli mieć pierwszeństwo w za-
biegach medycznych i badaniach. 

Szpital Kolejowy spółką? Dzieci pograją 
z gwiazdami

PRUSZKÓW

Turniej mikołajkowy 
w pruszkowskiej hali Znicza 
zapowiada się niezwykle 
atrakcyjnie. Jerzy Dudek, Michał 
i Marcin Żewłakowowie, Tomasz 
Hajto, Piotr Świerczewski, Maciej 
Żurawski – to tylko kilku (a będzie 
ich dużo więcej) byłych piłkarzy 
kadry Polski, którzy zagrają razem 
z podopiecznymi domów dziecka. 
Turniej odbędzie się w niedzielę 
24 listopada.  12

Pomysł przekształcenia pruszkowskiej lecznicy ma trafi ć pod obrady sejmiku
Takie rozwiązania wzbudziły sprze-
ciw nie tylko w środowisku lekarzy 
i pielęgniarek, ale również wśród lo-
kalnej społeczności. Protesty, petycje 
oraz negatywne stanowiska radnych 
z okolicznych miejscowości sprawi-
ły, że zarząd województwa się ugiął. 

Jednak cisza nie trwała zbyt 
długo. Pojawił się nowy pomysł. 
W ostatnich tygodniach przygoto-
wano projekt uchwały, który ma zo-
stać skierowany pod obrady Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, a za-
kładający przekształcenie Szpita-
la Kolejowego w spółkę. Problem 
jednak w tym, że marszałek nie roz-
ważył innego rozwiązania. Wyszły 
z nim władze Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie, proponując 
fuzję Szpitala Kolejowego ze Szpi-
talem Powiatowym. – Przekształce-
nie Szpitala Kolejowego nie zamyka 
w przyszłości możliwości połącze-
nia Szpitala Kolejowego i Szpitala 
Powiatowego – mówi Joanna Cze-
chowicz-Bieniek z biura praso-
wego Urzędu Marszałkowskiego 
 Województwa Mazowieckiego.

 Zarząd województwa uruchomił procedurę związaną z przekształceniem szpitala
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MIESZKANIA W MILANÓWKU  NOWE, NIŻSZE CENY OD 3999 ZŁ więcej str. 2

Dziki trafi ły 
na... sesję

PODKOWA LEŚNA

Dziki regularnie „odwiedzają” 
Podkowę Leśną, wchodzą na 
posesje mieszkańców. Trafi ły 
również na... sesję radnych. 
Oczywiście niedosłownie. Radni 
miejscy zastanawiali się natomiast 
co zrobić z natrętnymi zwierzakami. 
Trwają poszukiwania skutecznego 
rozwiązania problemu.  13

Siedziba TBS-u 
do rozbudowy

PRUSZKÓW

Budynek przy ul. Gordziałkowskiego, 
siedziba TBS-u, powstał w latach 
70. ubiegłego stulecia. Warunki dla 
pracowników jak i interesantów 
nie są za komfortowe. Dlatego 
władze spółki przygotowują się 
do rozbudowy obiektu.   4
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Trwa akcja „Korek dla Stasia”. Hi-
storię 16-miesięcznego Stasia Sa-
lacha, który urodził się bez obu 
rąk, opisaliśmy w „Gazecie WPR”. 
Chłopiec przechodzi obecnie dłu-
gotrwałą rehabilitację, a wręcz 
nieodzowny dla jego dalszego roz-
woju jest zakup balkonika, który 

ma pomóc mu w pionizowaniu, 
chodzeniu a przede wszystkim ła-
paniu równowagi. Wielu czytelni-
ków szybko odpowiedziało na nasz 
apel. Wśród nich znalazł się Robert 
Mosiński, właściciel klubu fi tness 
przy ul. Mikołajskiej w stołecz-
nych Włochach, który przekazał 

kilkanaście kartonów korków. 
– Kiedy przeczytałem o Stasiu po-
stanowiłem tym razem pomóc, 
szczególnie, że to „swój chłopak” 
– mówi pan Robert. Przypominamy, 
że korki dla małego Stasia zbiera-
my również w naszej redakcji 
– Pruszków, ul. Niecała 10/2. (MAP)
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Kartony korków dla małego 
Stasia Salacha napływają

Piątek, 22 Listopada 2013

Zadzwoń tel. 733 26 26 26
www.willagloria.pl

mieszkania 
50-160 m 2  

KAMERALNE MIESZKANIA W MILANÓWKU

NOWE, NIŻSZE CENY 
przykładowa aranżacja
    lokal 2-pokojowy 58 m2

3999 
zł za mkw

od

> mieszkania od 50 do 160 mkw
> spokojna okolica
> stylowa architektura
> drewniane okna
> ogrody zimowe 
> przestronne komórki lokatorskie
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Zderzenie 
radiowozu 
z osobówką
PIASTÓW
Nie zdarza się to często. 
W Piastowie policyjny 
radiowóz zderzył 
się z samochodem 
osobowym. 

Wypadek miał miejsce 18 lis-
topada, w pobliżu piastow-
skiej stacji kolejowej. – Po-
licyjny radiowóz uderzył  
w osobówkę. Na miejscu są 
policjanci z drogówki, przyje-
chała także karetka pogoto-
wia – relacjonował nam czy-
telnik Tomek.

Fakt zdarzenia potwier-
dziła policja. – Około go-
dziny 9.30 nieopodal stacji 
PKP w Piastowie doszło do 
zderzenia oznakowanego 
radiowozu policyjnego oraz 
pojazdu osobowego. Trwa 
ustalanie okoliczności ca-
łego zajścia – mówiła „na 
gorąco” Agnieszka Włodar-
ska z biura prasowego Ko-
mendy Stołecznej Policji. 
– Na miejsce wezwano ka-
retkę, ponieważ jedna z osób 
w radiowozie uskarżała się na
bóle – dodała. 

Jak się później okazało, 
winę ponosi kierowca oso-
bówki. – Radiowóz jadący 
na sygnale wyprzedzał alfę 
romeo, a w tym momencie 
osobówka skręciła w lewo, 
w stronę dworca. Kierow-
ca alfy romeo złamał też 
przepisy, przejeżdżając po-
dwójną linię ciągłą – powie-
działa kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy pruszkow-
skiej policji.  (AF) 
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WKD na przyszły 
rok wprowadzi kilka 
dodatkowych kursów 
w popołudniowym 
szczycie. To dobra 
wiadomość, ale 
pasażerowie twierdzą, 
że przydałby się 
jeszcze nowy 
przejazd w godzinach 
porannych.

Plany jazdy przewoźników ko-
lejowych na 2014 r. wejdą w ży-
cie 15 grudnia 2013 roku. WKD 
wprowadzi nowe kursy. Pasaże-
rowie zareagowali pozytywnie 
lecz mają też uwagi. – Super, 
że WKD dokłada dodatkowe 
kursy, jednak zapomniała chyba 
o porannym szczycie. Tam już 
jeden dodatkowy kurs z Gro-
dziska do Warszawy znacznie 
poprawiłby sytuację – mówi 
czytelnik Andrzej.

Co na to przewoźnik? – Żeby 
dodać jakikolwiek pociąg w tym 

czasie, musielibyśmy uruchomić 
zupełnie nowy 12 obieg, ale tego 
nie możemy zrobić przed prze-
łączeniem napięcia zasilania na 
wyższe – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Po prostu na odcinku Komo-
rów – Warszawa przy aktualnie 
istniejących możliwościach pod-
stacji trakcyjnych, nie jesteśmy 
w stanie dołożyć dodatkowego 
pociągu żeby zapewnić często-
tliwość większą niż pięć pocią-
gów w ciągu godziny. Obecnie 
układ wygląda tak, że rano uru-
chomionych jest 11 obiegów, a po 
południu 10, więc mieliśmy moż-
liwość dołożenia jeszcze jednego 
i to jest jedyne co można w chwi-
li obecnej zrobić. Moglibyśmy 
dokonać pewnych przesunięć 
w rozkładzie jazdy, ale to wią-
załoby się ze skróceniem nie-
których kursów – zaznacza.

Jak informuje Kulesza, zmia-
na napięcia nastąpi najwcześniej 
w drugiej połowie 2014 roku al-
bo w pierwszej 2015 r.  (DP)

Nie ma szans na dodanie 
porannego pociągu WKD
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Zdaniem zarządu województwa 
przekształcenie Szpitala Kolejo-
wego w spółkę przyniesie korzy-
ści, m.in. rozwój nowych usług, 
zwiększenie dostępności świad-
czeń dla pacjentów. Otwiera też 
możliwości na pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych. Jednocze-
śnie zarząd zapewnia, że mimo 
przekształcenia w spółkę szpital 
zachowa charakter publiczny. 
Właścicielem placówki medycz-
nej będzie Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Warto dodać, że pruszkowska 
lecznica znajduje się w dobrej kon-
dycji finansowej. Wskaźnik za-
dłużenia na koniec września br. 
wynosił zaledwie 0,18. Skąd za-
tem pomysł o spółce? – Zarząd 
województwa uruchomił proce-
durę związaną z przekształceniem 
szpitala. Tryb przekształcenia re-
guluje ustawa o działalności lecz-
niczej. Prowadzenie podmiotu 
leczniczego w formie spółki nie-
sie za sobą wiele korzyści – mó-
wi Joanna Czechowicz-Bieniek 
z biura prasowego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. – Po pierwsze 
forma spółki umożliwia pełne 
wprowadzenie nowoczesnych 
sposobów zarządzania. Ponadto 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 dotychczasowe doświadczenia 
w zakresie przekształceń pokazu-
ją, iż prowadzenie przez podmio-
ty lecznicze działalności w formie 
spółek sprzyja rozwojowi nowych 
zakresów świadczonych usług, 
zwiększaniu dostępności świad-
czeń dla pacjentów, większej ce-
lowości wydatków, zwiększaniu 
identyfi kacji załogi z fi rmą, samo-
dzielnemu dysponowaniu mająt-
kiem, otwiera nowe możliwości 
uzyskiwania przychodów, wpły-
wa także na racjonalizację gospo-
darowania zasobami – twierdzi. 

Władze powiatu w połowie 
roku chciały rozpocząć analizę 
możliwości połączenia Szpita-
la Kolejowego z prowadzonym 
przez siebie Szpitalem Powiato-
wym. Prace powołanej komisji 
początkowo zostały wstrzymane. 
– Marszałek złożył zastrzeżenia 
do składu komisji, myśmy go pro-
sili o wskazanie przedstawicieli 
z jego ramienia, nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi na ten temat. Marsza-
łek napisał, że wskaże takie osoby, 
ale ich nie wskazał – wyjaśniała 
w sierpniu starosta Elżbieta Smo-
lińska. Ostatecznie zarząd powia-
tu zdecydował, że odpowiednie 
analizy przygotuje samodzielnie. 

Dlaczego jednak marszałek 
nie rozważył opcji zakładają-
cej konsolidację Kolejowego ze 

Szpitalem Powiatowym? Joan-
na Czechowicz-Bieniek nie od-
powiedziała wprost na to pytanie. 
Poinformowała tylko: – Prze-
kształcenie Szpitala Kolejowego 
nie zamyka w przyszłości możli-
wości połączenia Szpitala Kole-
jowego i Szpitala Powiatowego. 

Trzeba jednak pamiętać, że pro-
pozycja zarządu województwa tra-
fi  dopiero pod obrady sejmiku. I to 
jego przedstawiciele podejmą osta-
teczną decyzję w sprawie prze-
kształcenia Szpitala Kolejowego.

Nadal nie wiadomo, jaki los cze-
ka Mazowieckie Specjalistyczne 
Centrum Zdrowia. – W kwes-
tii placówki w Tworkach nie ma 
decyzji o przekształceniu. Obec-
nie szpitale psychiatryczne „wal-
czą” o zwiększenie stawki na 
psychiatrię – podkreśla Joanna 
Czechowicz-Bieniek. 

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Szpital Kolejowy spółką?
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Edycja wiosenna 
29-30 marca 2014

Edycja jesienna 
20–21 września 2014

Sprzedaż powierzchni trwa

PRUSZKÓW, HALA ZNICZ

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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BRWINÓW
Przejście przez tory w niedozwolo-
nym miejscu zakończyło się trage-
dią. 16 listopada późnym wieczorem 
pociąg dalekobieżny z Zakopanego 
do Warszawy śmiertelnie potrącił 
kobietę. Do zdarzenia doszło 
ok. godz. 22.30 nieopodal stacji PKP 
w Brwinowie. Czynności na miejscu 

prowadzili policjanci pod nadzo-
rem prokuratora, był także technik 
kryminalny. – Z naszych wstępnych 
ustaleń wynika, że kobieta w wieku 
około 50 lat przechodziła przez to-
ry nieopodal stacji PKP w miejscu do 
tego niewyznaczonym – powiedział 
asp. Robert Opas z biura prasowego 

Komendy Stołecznej Policji. – Wów-
czas została potrącona przez pociąg 
dalekobieżny. Podjęto reanimację, 
ale kobiety nie udało się uratować 
– dodawał. Dwa dni wcześniej (14 li-
stopada) pociąg dalekobieżny śmier-
telnie potrącił mężczyznę między 
Pruszkowem a Piastowem. (AF)

Pociąg dalekobieżny 
śmiertelnie potrącił kobietę

Piątek, 22 Listopada 2013

BŁONIE
Błonie to jedna 
z pierwszych 
miejscowości naszego 
regionu, w której założono 
już sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Siedziba organizatorów 
i wolontariuszy 
będzie się mieścić 
w Centrum Kultury.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy działa od 1993 r. 
O ile podczas pierwszego fi nału 
zbiórki pieniędzy na zakup sprzę-
tu medycznego udało zebrać się 
ponad 1,5 mln dol., to w ubie-
głym roku kwota ta osiągnęła 
ponad 50 mln zł. 

 W przyszłym roku fi nał WOŚP 
odbędzie się już po raz 22, tym ra-
zem pod hasłem „Na ratunek”. 
12 stycznia wolontariusze bę-
dą zbierać pieniądze na zakup 

Sztab już prawie gotowy
będą odpowiedzialni za wstępne 
zliczanie pieniędzy i przelanie ich 
na konto fundacji. Trwają zapisy 
wolontariuszy. Każdy, kto chciałby 
wesprzeć tę szlachetną inicjatywę 
i pomóc w zbiórce pieniędzy, może 
zgłaszać się do Sklepu Chemicz-
nego p. Małgorzaty Wagner, który 
mieści się przy pl. Jana Pawła II 6.

Podczas tegorocznej edycji fi -
nału Orkiestry mieszkańcy Bło-
nia mogli wziąć udział w wielu 
ciekawych inicjatywach. Zor-
ganizowano zbiórkę oddawania 
krwi, odbyły się koncerty, przed-
stawienia teatralne, zawody spor-
towe. W sumie udało zebrać się
 ponad 50 tys. zł. Może 12 stycz-
nia przyszłego roku uda się po-
bić ten rekord?  (KG)

Trwają zapisy 
wolontariuszy chętnych 
do pomocy w akcji

specjalistycznego sprzętu dla dzie-
cięcej medycyny ratunkowej i na 
godną opiekę medyczną seniorów. 

W Błoniu już trwa organi-
zacja przyszłorocznego szta-
bu WOŚP. Będzie się on mieścił 
w Centrum Kultury przy pl. Jana 
Pawła II 1B. Członkowie sztabu 

Na ul. 3 Maja 
staną ronda
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku mają 
powstać ronda na 
dwóch skrzyżowaniach 
w ciągu ul. 3 Maja. 
Planowane są u zbiegu 
z ulicami Orzeszkowej
i Teligi.

Ul. 3 Maja to droga łącząca 
centrum Grodziska z osiedla-
mi Kopernik, 3 Maja i Bairda, 
a także z Milanówkiem. Tra-
sa stanowi alternatywę dla za-
tłoczonej drogi wojewódzkiej 
nr 719. Lokalni włodarze za-
mierzają wspólnie wybudować 
ronda w ciągu ul. 3 Maja. – Ma 
to poprawić bezpieczeństwo 
na tej drodze. Dzięki rondom 
zmniejszy się prędkość prze-
jazdu. To rozwiązanie powinno 
także udrożnić ruch i ułatwić 
wyjazd z podporządkowa-
nych obecnie ulic Orzeszko-
wej i Teligi – mówi Stanisław 
Olkowski, kierownik Obsłu-
gi Inwestycyjno-Technicznej 
Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycję przeprowadzą 
wspólnie gmina oraz powiat. 
– Dogadaliśmy się ze staro-
stwem w tej sprawie. Ul. 3 Maja
jest drogą powiatową, ale no-
we rozwiązania komunikacyj-
ne poprawią także sytuację 
na drogach gminnych, czyli 
Orzeszkowej i Teligi. Porozu-
mienie formalnie zostanie za-
warte jak będziemy się szy-
kować do budowy tych rond. 
Najprawdopodobniej wspól-
nie sfi nansujemy tę inwesty-
cję – twierdzi Olkowski.

Niedawno ul. 3 Maja prze-
chodziła remont. Dlaczego rond 
nie wybudowano w ramach tych 
prac? – To był jednie niewielki 
remont nakładki asfaltowej, na-
tomiast budowa nowych rond 
to dużo większa inwestycja 
– tłumaczy Olkowski. Realiza-
cję inwestycji zaplanowano na 
lata 2014–2015.  (DP)

BRWINÓW
Wicemarszałek 
województwa 
mazowieckiego 
Krzysztof Strzałkowski 
i burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński 
podpisali porozumienie 
w sprawie 
przekazania gminie 
fragmentu drogi 
wojewódzkiej nr 720. 

Oznacza to, że chodnik pod wia-
duktem kolejowym, na którego 
stan mieszkańcy narzekają od 
lat będzie mogła wyremonto-
wać gmina.

Ciąg pieszy w „tunelu” pod je-
dyną w Brwinowie estakadą kole-
jową łączy północną i południową 

Brwinów przejął chodnik i go wyremontuje 
część miasta, umożliwia też doj-
ście na przystanek PKP. Od lat 
mieszkańcy zgłaszali zły stan 
nawierzchni chodnika i narze-
kali na wodę gromadzącą się 
w przejściu, jednak rozwiązanie 
problemu uniemożliwiał skom-
plikowany stan własnościowy 
i prawny. Brwinowska gmina 
odbyła wielostronne negocja-
cje. Zaowocowały one uzgodnie-
niami z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, który od-
powiada za trasę przebiegają-
cą pod wiaduktem drogą woje-
wódzką nr 720, oraz zarządem 
województwa mazowieckiego. 
Brwinów porozumiał się też ze
spółkami kolejowymi: PKP Nie-
ruchomościami oraz PKP Pol-
skimi Liniami Kolejowymi.

Finałem tych działań było 
brwinowskie spotkanie burmi-
strza Arkadiusza Kosińskiego 
z wicemarszałkiem wojewódz-
twa Krzysztofem Strzałkowskim 

oraz dyrektorem MZDW Zbignie-
wem Ostrowskim. Podpisano 
porozumienie, na mocy które-
go Brwinów przejmie w zarząd 
istniejący chodnik oraz skarpę 

oddzielającą ciąg pieszy od ul. 
Pruszkowskiej, wraz ze schoda-
mi. W dyspozycji województwa 
pozostaną natomiast mury opo-
rowe pod przeprawą oraz od-
dzielające jezdnię od chodnika.

Kosiński nie kryje radości 
z sukcesu negocjacji. – To po-
rozumienie porządkuje stan 
prawny i własnościowy chod-
nika na całej długości, od ron-
da na ul. Pszczelińskiej aż do 
Rynku. Możemy zatem swo-
bodnie planować tam inwesty-
cje. Wpisaliśmy do projektu 
przyszłorocznego budżetu 300 
tys. zł na przebudowę chodni-
ka pod wiaduktem. Głosowa-
nie nad tą propozycją odbędzie 
się na grudniowej sesji rady 
miejskiej – mówi.  (AF)
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Siedziba pruszkowskiego 
Towarzystwa 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” ma zostać 
rozbudowana. 

N ie jest to dla nas prio-
rytetowe zadanie, jed-
nak prędzej czy później 

będziemy je musieli zrealizo-
wać – mówi Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes TBS.

Budynek przy ul. Gordziałkow-
skiego, w którym mieści się sie-
dziba TBS-u, powstał w latach 70. 
ubiegłego stulecia. To piętrowy 
obiekt, znajdują się tu niewielkie 
i niezbyt wygodne pomieszcze-
nia. Warunki dla pracowników 

Siedziba TBS-u pójdzie do rozbudowy
Budynek przy ul. Gordziałkowskiego będzie miał m.in. nadbudowaną jedną kondygnację

Jakie prace miałaby objąć roz-
budowa? Głównie chodzi o nad-
budowę jednej kondygnacji, wy-
konanie jednolitej elewacji bu-
dynku oraz przeprowadzenie 
drobnych robót remontowych.

Okazuje się, że inwestycja bę-
dzie dość kłopotliwa dla pra-
cowników TBS-u. – Nie mamy 
możliwości przeniesienia się do 

przestrzennego – mówi Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes TBS „Zieleń 
Miejska”. – Czas jaki wyznaczyli-
śmy wykonawcy na przygotowanie 
dokumentacji to osiem miesięcy. 
Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba 
zostanie wydłużony. Procedury 
administracyjne trwają bowiem 
dość długo. Z inwestycją chcieliby-
śmy ruszyć w 2015 roku – dodaje.

jak i interesantów nie są za kom-
fortowe. Brakuje również miej-
sca na archiwum dokumentów, 
a tych w TBS-ie jest dużo. Dla-
tego władze spółki przygotowu-
ją się do rozbudowy siedziby. 

– Nim rozpoczniemy pra-
ce musimy mieć przygotowaną 
koncepcję oraz zgromadzone 

innego budynku na czas robót. 
Praktycznie jest to również nie-
możliwe do zrealizowania, bo 
nie możemy mieć archiwum do-
kumentów w jednym miejscu, 
a pracować w drugim. Dlatego 
będziemy normalnie pracować, 
podczas robót związanych z roz-
budową – podkreśla Piotrzkowski. 

Kiedy rozpoczną się prace? 
Dokładnie nie wiadomo. Władze 
TBS-u podkreślają, że realnym 
terminem jest 2015 rok. – Roz-
budowa siedziby nie jest dla nas 
priorytetową inwestycją. Jednak 
prędzej czy później będziemy mu-
sieli ją przeprowadzić. Chcemy 
ją zrealizować możliwie jak naj-
mniejszym kosztem – twierdzi 
prezes Piotrzkowski. – Najważ-
niejsze są dla nas inwestycje zwią-
zane z zasobem mieszkaniowym 
i to na tych przedsięwzięciach bę-
dziemy się skupiać – zaznacza. 

Budynek przy ul. Gordziałkowskiego będzie miał m.in. nadbudowaną jedną kondygnację

wszystkie wymagane dokumen-
ty, m.in. warunki zabudowy, po-
nieważ okoliczny teren nie ma 
jeszcze uchwalonego miejsco-
wego planu zagospodarowania 

Władze TBS-u 
podkreślają, że realnym 
terminem startu 
prac jest 2015 rok

 Budynek przy ul. Gordziałkowskiego powstał 
w latach 70. ubiegłego stulecia
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 Wicemarszałek Strzałkowski i burmistrz Kosiński

BRWINÓW
W tym roku wyłoniony 
będzie wykonawca 
przebudowy ulic 
Łomżyńskiej i Płockiej 
w Brwinowie. 

Brwinowszy włodarze jeszcze 
w wakacje zapowiadali, że wkrót-
ce ogłoszą przetarg na realiza-
cję tej inwestycji. Postępowanie 
rozpoczęło się jednak niedaw-
no. – Sprawę przebudowy i całą 
dokumentację projektową doty-
czącą ulic Łomżyńskiej i Płoc-
kiej odziedziczyliśmy jeszcze 
po moim poprzedniku – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – W trakcie przygo-
towań do tej inwestycji okazało 

się, że konieczne jest przepro-
jektowanie układu drogowego, 
wraz z planowanymi skrzyżo-
waniami. Wszystko po to, aby 
ograniczyć do minimum nie-
bezpieczeństwo na drodze. Dla-
tego też przetarg ogłosiliśmy 
dopiero teraz – dodaje.

Zasadnicza część prac wystar-
tuje po zimie. – Chcemy przy-
gotować wszystko tak, aby tuż 
po stopnieniu ostatnich śnie-
gów i ustąpieniu niskich tem-
peratur zacząć przebudowę 
– wyjaśnia Kosiński.

Łomżyńska będzie przebu-
dowana na odcinku między 
ul. Ciechanowską i Wileńską, 
a Płocką na fragmencie od ul. 
Wileńskiej do Glinianej. – Obie 

Łomżyńska i Płocka na asfalcie
drogi zyskają nawierzchnię as-
faltową, wybudowane zostaną 
cztery skrzyżowania wynie-
sione. Pojawią się one u zbiegu 
ulic: Ciechanowskiej, Kościel-
nej i Łomżyńskiej; Łomżyń-
skiej i Skudro; Łomżyńskiej, 
Płockiej i Wileńskiej oraz Płoc-
kiej i Glinianej. Przebudujemy 
też jezdnie wszystkich ulic po-
przecznych na długości 20 m 
od skrzyżowań z ulicami ujęty-
mi w przetargu. Ponadto w cią-
gu ulic Łomżyńskiej i Płockiej 
wykonane zostaną chodniki 
z kostki brukowej wraz z bez-
piecznymi przejściami dla pie-
szych – mówi Kosiński.

Finał inwestycji wyznaczo-
no na 29 sierpnia 2014 r.   (AF)
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REKLAMA

GRANICA
Dzieci z michałowickiej gminy mo-
gą już korzystać z nowego placu za-
baw. Ogólnodostępny obiekt stanął 
przy ulicach Poprzecznej i Pruszkow-
skiej w Granicy. Na placu znajduje 
się wiele popularnych i nowocze-
snych urządzeń, m.in. bujaki spręży-
nowe, karuzele z napędem na pedały, 

zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią. 
Są także piaskownice, a nawet ścian-
ki wspinaczkowe. Aby zapewnić ma-
luchom maksymalną ochronę przed 
urazami, sprzęty umieszczono na 
tzw. bezpiecznej nawierzchni EPDM. 
Dodatkowo cały teren został oświe-
tlony i ogrodzony.  Przed placem 

wytyczono miejsca parkingowe. Na 
terenie znajdującym się przy ul. Po-
przecznej, Pruszkowskiej i Głównej 
docelowo ma stanąć przedszkole 
wraz z całą infrastrukturą. Plac za-
baw w Granicy jest zaś częścią pro-
jektu, w ramach którego mają 
powstać cztery takie obiekty. (AF)

Maluchy mogą już korzystać 
z nowego placu zabaw 

KAROLINA 
GONTARCZYK

PRUSZKÓW
Kilka tygodni temu na 
altanach śmietnikowych 
należących do 
Pruszkowskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej pojawiły 
się informacje, że śmiecie 
nie są segregowane 
we właściwy sposób. 
Zarządca ostrzega 
podniesieniem opłaty 
wszystkim lokatorom 
do 20 zł za osobę. Wśród 
mieszkańców zawrzało.

Rewolucja śmieciowa we-
szła w życie 1 lipca. Od 
tej pory pruszkowianie 

są zobowiązani do opróżniania 
swoich kubłów zgodnie z de-
klaracjami, które wypełnili. Jak 
nas poinformowano w Wydzia-
le Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta w Pruszkowie, do 

Duży problem z rewolucją śmieciową
segregacji odpadów zobowiąza-
li się wszyscy lokatorzy korzy-
stający z zasobów Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Po-
winni więc śmiecie sortować. Jed-
nak kontrola przeprowadzona 
przez urzędników pokazała, że 
jest inaczej. 

– I nie chodzi o to, że znaleźli-
śmy kilka butelek w kontenerze 

niewysegregowanych. Tak być nie 
może. My, jako urząd miasta na 
mocy ustawy musimy wykazać 
się odpowiednim poziomem re-
cyklingu, stąd konieczność kon-
troli przestrzegania zobowiązań 
przekazanych w deklaracjach 
przez zarządców nieruchomo-
ści – mówi Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Pruszkowie. 

Mieszkańcy obawiają się, że 
w przypadku braku poprawy 
sytuacji w osiedlowych śmietni-
kach, podwyższoną stawkę będą 
musieli płacić wszyscy lokatorzy, 
a nie tylko ci, którzy migają się od 
segregacji. 

– Ja śmiecie segreguję od kie-
dy tylko odpowiednie pojemniki 
pojawiły się na osiedlu, więc wej-
ście w życie nowej ustawy mnie 
nie zaskoczyło. Oczywiście w de-
klaracji napisałam, że nadal będę 
segregować i to robię. Teraz oka-
zuje się, że zostanę za to ukarana 
podwyższeniem opłaty z 12,50 do 

20 zł. A ponieważ moja rodzina li-
czy pięć osób, różnica wyniosłaby 
ponad 37 zł miesięcznie, co w ska-
li roku daje niebagatelną kwotę 
ponad 400 zł – denerwuje się pa-
ni Katarzyna, mieszkanka jedne-
go z bloków na os. Wyględówek. 
Osób znajdujących się w takiej 
sytuacji, jak nasza czytelniczka, 

jest więcej. Część z nich już za-
powiada sprzeciw. – Skoro ma 
obowiązywać odpowiedzial-
ność zbiorowa, to my przygotu-
jemy zbiorowy protest – ostrzega 
jeden z mieszkańców os. Parkowe, 
na którym również pojawiły się 
ulotki o ponoszeniu konsekwen-
cji za nieprawidłową segregację.

Niektórzy mieszkańcy „migają się” od segregowania odpadów. Czy poniosą konsekwencje?Niektórzy mieszkańcy „migają się” od segregowania odpadów. Czy poniosą konsekwencje?
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tego, aby mieszkańcy musieli de-
nerwować się z powodu podwyż-
szenia stawki za odbiór odpadów. 
Nam chodzi, aby ich uczulić na 
to, żeby dokładnie przyjrzeli się 
swoim śmietnikom i prawidłowo 
gospodarowali odpadami. Naj-
ważniejsze, aby mieszkańcy mieli 
świadomość faktu, że na gminie 
ciąży ustawowy obowiązek osią-
gnięcia odpowiednich, zwięk-
szających się z każdym rokiem 
poziomów odzysku i recyklingu. 
Za ich brak gmina zapłaci karę. 
Musiałaby być ona sfi nansowa-
na ze środków budżetu miasta, 
a więc z kieszeni każdego z nas. 
Do tej pory nie były stosowane 
żadne sankcje karne i teraz wy-
starczy, że każdy z mieszkańców 
potraktuje poważnie konieczność 
segregacji – mówi naczelnik Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska. 
– Mam wielką nadzieję, że loka-
torzy wezmą sobie do serca nasze 
wskazówki i dalsze konsekwencje 
nie będą potrzebne – dodaje. 

przeznaczonym na odpady zmie-
szane. Sytuacja jest po prostu 
tragiczna. Podczas kontroli lo-
sowo wybranych nieruchomości 
stwierdziliśmy mnóstwo śmieci 

– Podczas kontroli losowo 
wybranych nieruchomości 
stwierdziliśmy 
mnóstwo śmieci 
niewysegregowanych 
– mówi naczelnik Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska   
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Jak wspomagać rozwój dziecka? 
Jak dbać o jego postawę? Jak rozwi-
jać umiejętności manualne najmłod-
szych? Na te i inne pytania będzie 
można uzyskać odpowiedź podczas 
warsztatów dla rodziców, które or-
ganizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy przy ul. Wapiennej 2 

w Pruszkowie. Podczas zajęć zapla-
nowanych na 27 listopada o godz. 
16.30 omawiane będą takie tema-
ty jak: wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka, metody logopedyczne 
wykorzystywane w pracy z dzieć-
mi niepełnosprawnymi, wady posta-
wy i gimnastyka korekcyjna, a także 

techniki plastyczne w usprawnia-
niu manualnym dziecka. Warsztaty 
skierowane są do wszystkich miesz-
kańców powiatu pruszkowskiego. 
Wstęp na nie jest bezpłatny. Należy 
telefoniczne potwierdzić obecność 
na zajęciach, kontaktując się z Olgą 
Szadkowską, tel. 692 231 860. (AS)

Ośrodek przy Wapiennej organizuje 
specjalne warsztaty dla rodziców

PRUSZKÓW

Piątek, 22 Listopada 2013

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Klasyka, elegancja, 
seksapil połączone 
z odrobiną szaleństwa 
i  pomysłowości 
– to według Agnieszki 
Kwiatkowskiej-Pawlak 
idealny przepis na 
stylizację kobiet. 
To wszystko 
z ogromnym 
powodzeniem 
realizuje pod szyldem 
Pazza Idea.

Pazza Idea to kameralny butik 
w centrum Pruszkowa, który 
znajduje się przy ul. Kościelnej 
23. Jednak to nie tylko sklep 
z unikalną odzieżą, a prawdziwa 
enklawa relaksu dla każdej ko-
biety. Jak podkreśla właścicielka 
Agnieszka Kwiatkowska-Pawlak 
to miejsce jest balsamem na du-
sze dla zabieganych i zapracowa-
nych kobiet.

W ekskluzywnym butiku moż-
na znaleźć unikatowe kolekcje, 
których próżno szukać w cen-
trach handlowych. Hiszpański 
Smash, włoskie Seeme, kolekcje 
sygnowane przez Barbarę Tad-
dei, polskie marki Farfar, Jola 
Collection oraz uwielbiane przez 

puszyste panie kolekcje Skórska 
– to tylko niektóre marki jakie 
można znaleźć w butiku. Nie bra-
kuje tu również nietuzinkowych 
dodatków zaczynając od butów, 
przez torebki, jedwabne apaszki, 
a na ręcznie wykonywanej biżu-
terii kończąc. 

Pazza Idea w dosłownym tłu-
maczeniu z włoskiego oznacza 
szalony pomysł. Pomysł, który 
jak się okazuje w Pruszkowie 
jest strzałem w dziesiątkę. Paz-
za Idea nie jest bowiem tylko 
butikiem, Agnieszka Kwiatkow-
ska-Pawlak dba o swoje klientki 

Odkryj tajemnicę Pazza Idea
organizując liczne eventy, po-
kazy, promocje, wystawy i wie-
le innych.

Sobotnie spotkania przy szam-
panie, lampce wina i włoskich 
smakołykach już na trwałe za-
pisały się w kalendarzach miesz-
kanek Pruszkowa. Podczas tych 
spotkań Panie mogą skorzystać 
z porad wizażystek, stylistek, 
wziąć udział w mini sesjach fo-
tografi cznych. Co ważniejsze od-
bywa się to w miłej i „babskiej” 
atmosferze sprzyjającej nawiązy-
waniu nowych kontaktów. 

Już w sobotę (23 listopada) 
Pazza Idea zaprasza na kolej-
ne spotkanie. Ruszamy o godz. 
10.00. Nie zabraknie wina i prze-
kąsek oraz nowej kolekcji! Jeśli 
nie masz pomysłu na metamor-
fozę, ale chcesz coś zmienić 
w swoim wyglądzie koniecznie 
odwiedź Pazza Idea. Nie za-
braknie niespodzianek, ale nie 
zdradzamy co to będzie. Przyjdź, 
zobacz i zaszalej z Pazza Idea. 

Pazza Idea 
ul. Kościelna 23, Pruszków

www.pazzaidea.istore.pl

KAROLINA 
GONTARCZYK

JAKTORÓW
Dużymi krokami 
(jeśli nie będzie 
przeszkód) zbliża się 
start budowy wiaduktu 
nad torami kolejowymi 
w Jaktorowie. 
Inwestycja ma być 
zrealizowana w ramach 
modernizacji linii 
z Warszawy do Łodzi.

Umowę  z  w y ko n aw-
cą, który zaprojektu-
je i wybuduje wiadukt 

nad liniami kolejowymi w Jak-
torowie łączący ul. Skokow-
skiego z ul. Potockiego zarząd 
PKP PLK podpisał 28 sierpnia 
ubiegłego roku. Inwestycję zre-
alizuje konsorcjum trzech fi rm 
– Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe BANIMEX, PROMOST 
WROCŁAW oraz Przedsiębior-
stwo Budownictwa Górnicze-
go i Energetycznego EGBUD. 
Wartość kontraktu szacuje się 
na ponad 13,5 mln zł.

Przeprawa ma przebiegać 
nad dwiema liniami, Central-
ną Magistralą Kolejową oraz 
trasą Łódź-Warszawa, i za-
stąpi dotychczasowy przejazd 
kolejowy na poziomie szyn. 
Wykonawca zobowiązał się 

Szykują się do budowy wiaduktu nad torami
Problemem w realizacji inwestycji przy ul. Skokowskiego okazały się m.in. protesty niektórych mieszkańców Jaktorowa

Tymczasem Maciej Dutkie-
wicz twierdzi, że żadne infor-
macje o protestach do niego nie 
dotarły. – Ruszamy z budową 
w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku. Przeprawa powstanie 
do 2015 r., jeśli nie wcześniej 
– mówi zdecydowanie. 

i budowy wiaduktu w Jaktoro-
wie – mówi Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy Centrum Rea-
lizacji Inwestycji PKP PLK.

Problemem w realizacji inwe-
stycji okazały się także protesty 
mieszkańców Jaktorowa. Z te-
go powodu trzeba było uchy-
lić decyzję lokalizacyjną. Gdy 
w grudniu 2012 r. wydano no-
wą okazało się, że kilkoro miesz-
kańców Jaktorowa ponownie 
złożyło protest w celu unie-
możliwienia budowy wiaduktu 
przy ul. Skokowskiego. – Kolej 
ma powolutku dosyć Jaktoro-
wa. Tyle dostaliśmy, tyle uda-
ło się załatwić, a kilka osób 
może storpedować tak wiel-
ką inwestycję. Jak rozmawia-
łem w ministerstwie i w PKP, 
to wszyscy są zdziwieni. Ty-
le pieniędzy przeznaczono na 
naszą gminę, a kilkoro Jakto-
rowian znowu protestuje – mó-
wił podczas XXXIX sesji Rady 
Gminy w Jaktorowie wójt Ma-
ciej Śliwerski. – I teraz może się 
zdarzyć, że ta inwestycja od-
kładana przez protesty, stanie 
się niemożliwa do zbudowa-
nia w terminie przewidzianym 
przez Unię Europejską. Czyli 
wiadukt przepadnie. A jak nie 
będzie środków unijnych, to 
my własnymi siłami nigdy nie 
wybudujemy tak wielkiego
wiaduktu – dodawał.

do zaprojektowania i wybu-
dowania wiaduktu w okresie 
24 miesięcy od daty zawar-
cia umowy. W harmonogra-
mie prac przewidziano też 
wykonanie projektów stałej 
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Po modernizacji linii kolejo-
wej Warszawa-Łódź prędkość 
pociągów pasażerskich wzro-
śnie do 160 km na godzinę, 
dzięki czemu czas przejazdu 
ze stolicy do Skierniewic skró-
ci się z 41 do 30 minut, a po-
dróż do Łodzi zajmie niewiele 

ponad 70 minut. Prędkość po-
ciągów towarowych wzrośnie 
do 120 km na godzinę. Mo-
dernizacja liczącego ponad 
57 km odcinka Warszawa Za-
chodnia-Skierniewice (Mied-
niewice) będzie kosztowała 
ponad 1 mld zł. 

Przeprawa ma 
przebiegać nad 
dwiema liniami, 
Centralną 
Magistralą 
Kolejową 
oraz trasą 
Łódź-Warszawa

organizacji ruchu dla posta-
wionej przeprawy i czasowej 
organizacji ruchu dla objazdu 
awaryjnego oraz projektu czaso-
wej organizacji ruchu na okres 
robót. Przebudowana ma być 
także istniejąca infrastruktura 
techniczna i teletechniczna.

– Niestety, w związku z upa-
dłością firmy PNI, czyli głów-
nego wykonawcy modernizacji 
linii kolejowej Warszawa-Łódź 
wszystkie prace uległy opóźnie-
niu. To dotyczy także inwestycji 
towarzyszących, a więc również 

 Przeprawa ma zastąpić dotychczasowy przejazd kolejowy

Dostali 
komputery
MILANÓWEK
Szkoły, centrum 
kultury, Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz 
mieszkańcy otrzymali 
sprzęt komputerowy. 

W ramach projektu „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfro-
wemu mieszkańców Gminy 
Milanówek” zakupiono już 
62 drukarki i tyle samo kom-
puterów wraz z oprogramo-
waniem oraz podłączono je 
w gospodarstwach domowych.

Do pięciu placówek na te-
renie miasta-ogrodu zakupio-
no także 66 komputerów oraz 
pięć drukarek. Sprzęt otrzyma-
ły: Zespół Szkół Gminnych nr 
1, Szkoła Podstawowa nr 2, Ze-
spół Szkół Gminnych nr 3, Mi-
lanowskie Centrum Kultury, 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Koszt to ponad pół miliona 
złotych. Ofi cjalne przekaza-
nie sprzętu nastąpiło 8 listo-
pada. Na realizację całego 
projektu gmina Milanówek 
otrzymała dofinansowanie 
(głównie unijne) w wysokości 
763 tys. zł. Koszt całkowity wy-
nosi blisko 793 tys. zł.  (DP)  
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Ruszyła rozbiórka 
opuszczonego budynku 
przy ul. Ołówkowej 17 
w Pruszkowie. Obiekt 
był w opłakanym stanie.

Budynek stanowi prywatną wła-
sność. Jest to stara nierucho-
mość, która może stwarzać 
niebezpieczeństwo dla prze-
chodniów. Już wcześniej infor-
mowaliśmy, że z tego powodu 
chodnik w obrębie budynku 
wyłączono z ruchu pieszego 
do czasu podjęcia dalszych 
decyzji w tej sprawie. Miesz-
kańcy zaś narzekali, że nie mo-
gą korzystać z ciągu pieszego. 
Dopytywali, kiedy urzędnicy 
rozwiążą problem.

Tymczasem inspektorzy 
nadzoru budowlanego zapo-
wiadali, że sprawa wkrótce się 
wyjaśni. Miała się odbyć roz-
prawa sądowa, podczas któ-
rej dysponenci, właściciele 
nieruchomości albo wyrażą 
chęć rozbiórki albo przedsta-
wiają inne stanowisko. – Po 
rozprawie właściciele będą 
mieli siedem dni na podjęcie 
ostatecznej decyzji, co zrobić 

Rozbiórka ruszyła

z kamienicą. Jeśli zdecydują 
się na rozbiórkę, inspektorat 
wydaje stosowne pozwolenie, 
jeśli nie zechce rozebrać obiek-
tu, wówczas wydajemy nakaz 
odpowiedniego zabezpiecze-
nia budynku. Myślę, że sprawa 
powinna się wyjaśnić w ciągu 
dwóch tygodni – mówiła wów-
czas Hanna Kania z Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Pruszkowie.

Niemal równo miesiąc po tej 
wypowiedzi budynek na ulicy
Ołówkowej poszedł do rozbiórki. 
– Ostatnio coś zaczęło się w tym 
temacie dziać. Kamienica jest 
rozbierana. Przez ogrodzenie 
widziałem, że nie ma już dachu 
– mówił kilka dni temu jeden 
z naszych czytelników.  (AF)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wieczorem 17 listopada w jednym 
z domów przy ul. Na Laski w Grodzi-
sku Mazowieckim ulatniał się tle-
nek węgla. 12-letni chłopiec i jego 
mama trafi li do szpitala z objawami 
zatrucia czadem. Zgłoszenie o ulat-
niającym się tlenku węgla stra-
żacy otrzymali przed godz. 22.00. 

– Stwierdziliśmy w budynku niewiel-
ką ilość tlenku węgla w pomiesz-
czeniach, ale to dlatego, że lokal już 
został przewietrzony. Natomiast 
za pomocą specjalnego urządzenia 
mogliśmy zbadać stężenie tlenku 
węgla w organizmie czterech osób, 
które tam przebywały. Okazało się, 

że u 12-letniego chłopca było 
ono dość znaczne. On i jego matka 
zostali zabrani do szpitala – powie-
dział bryg. Krzysztof Tryniszewski 
z grodziskiej straży pożarnej.
Czad wydobywał się prawdo-
podobnie z nieszczelnego piecyka 
od podgrzewania wody. (DP)

Zatrucie czadem. Chłopiec 
i jego matka trafi li do szpitala 

Piątek, 22 Listopada 2013

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Dalszy ciąg 
problemów podczas 
budowy nowej 
siedziby przedszkola 
przy ul. Godebskiego 
w Piastowie. Nie 
dość, że inwestycja 
ma opóźnienie, 
to na dodatek 
pojawił się duży 
znak zapytania 
w sprawie nowego 
ogrodzenia.

Informacje na temat postę-
pów w budowie nowej siedzi-
by Przedszkola nr 3 podczas 
październikowej sesji miejskiej 
przedstawił burmistrz Marek 
Kubicki. Powiedział wówczas, 
że kolejne już opóźnienie wią-
że się z procedurami dotyczą-
cymi odbiorów przez straż 
pożarną. Dodał, że trwają też 
prace przy zagospodarowaniu 
terenu wokół obiektu, urządza-
niu zieleni i budowa placu za-
baw. Radny Tomasz Sarnacki 
(Nasz Piastów-Wspólnota Sa-
morządowa) próbował więc się 
dowiedzieć, czy przedszkole 
zostanie ogrodzone. 

Burmistrz Kubicki odpowie-
dział, że pierwotnie były takie 
zamierzenia, jednak w związ-
ku ze znacznym opóźnieniem, 
wynikającym z problemów 
z prawidłową realizacją prac 
przez wykonawcę wyłonio-
nego w pierwszym przetargu, 
władze musiały skupić się na 
wykonaniu obiektu i terenu wo-
kół niego, „bo to jest w tej chwi-
li najważniejsze”.

Dyskusja o „robieniu w balona”
– Ja to wszystko rozumiem, 

ale wykonawca w ramach umo-
wy miał wykonać ogrodzenie. 
Czy zostanie ono wykonane? 
– dopytywał radny Sarnacki. 
Burmistrz odpowiedział, że tak 
się nie stanie. Wyjaśnił, że no-
wy wykonawca musiał ponieść 
dużo wyższe koszty związane 
z naprawą tego, co pierwszy ze-
psuł. – Wiele rzeczy trzeba by-
ło wykonywać od nowa. Jeżeli 
państwo chcecie wiedzieć, ja-
kie to są procedury, to może kie-
rownik zamówień publicznych 
dokładnie to wyjaśni – zwrócił 
się do radnych opozycyjnych. 
– Ale ja zadałem konkretne py-
tanie. Nie chodzi mi o procedu-
ry, tylko o to, czy fi rma wykona 
ogrodzenie, czy nie wykona i czy 
będziemy musieli zorganizować 
nowy przetarg, czy zostaniemy 
ze starym ogrodzeniem – pytał 
dalej Sarnacki.

Burmistrz Kubicki ponownie 
poprosił o wyjaśnienia kierow-
nik wydziału zamówień publicz-
nych. – Bo pana nie interesują 
dzieci – zwrócił się do Sarnac-
kiego. Te słowa zirytowały 
radnego. – Ja nie powiedzia-
łem słowa dziecko. Proszę mi 
nie mówić, co powiedziałem 
– zaapelował do Kubickiego. 
– Chce pan dokończyć inwe-
stycję, chwała panu za to, ale 
jak można tak traktować rad-
nych, nie informując o ważnych 
sprawach? Zrobił nas pan w ba-
lona – dodał. – Nie, ja nie chcia-
łem, żeby w balona nas zrobił 
pierwszy wykonawca – odpo-
wiedział burmistrz.

Ostatecznie radny Tomasz 
Sarnacki złożył wniosek o po-
wołanie specjalnej komisji nad-
zoru ds. budowy przedszkola.

Nowa siedziba przedszkola 
powstała w systemie moduło-
wym. Podobnie jak poprzed-
nia, ma jedną kondygnację, ale 
jej kubatura będzie większa 
o 1,5 tys. m sześc. W budynku 
pomieści się siedem oddzia-
łów z zespołami sanitarnymi, 
część administracyjna, kuchnia 

z zapleczem, sala wielofunkcyj-
na, hol, część komunikacyjna, 
pomieszczenia gospodarcze 
i pomocnicze. Po zerwaniu 
przez piastowskich urzędników 
umowy z pierwotnym wyko-
nawcą – fi rmą Sławbud, inwe-
stycję przejęła i realizuje fi rma 
Moduł Kontrakt.  

REKLAMA
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NADARZYN
„Dać szansę na 
przyszłość” – to nazwa 
projektu realizowanego 
w Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie.
Uczniowie mogą 
brać udział w wielu 
interesujących zajęciach.

Projekt obejmuje klasy IV-VI 
nadarzyńskiej podstawówki. Bie-
rze w nim udział 312 uczniów. Mo-
gą uczestniczyć w dodatkowych 
lekcjach wyrównawczych z jęz. 
polskiego, angielskiego, matema-
tyki oraz rozwijających zaintereso-
wania (polonistyczne, historyczne 
i informatyczne). Odbywają się 
także zajęcia logopedyczne, pro-
fi laktyczno-wychowawcze kształ-
tujące umiejętności społeczne 
oraz z zakresu doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego i opieki 

Uczniowie z szansą 
na przyszłość

pedagogiczno-psychologicznej. 
Ćwiczenia mają na celu m.in. okre-
ślenie przez uczniów swoich zain-
teresowań, wyboru dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia 
potrwają do 30 czerwca 2015 r. 

Projekt jest finansowany ze 
środków Unii Europejskiej przez 
Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Kwota do-
tacji to ponad 155 tys. zł, wkład 
własny gminy wyniósł 17,5 tys. zł. 

„Dać szansę na przyszłość” 
nie jest jedynym projektem re-
alizowanym w Nadarzynie. 
Uczniowie z pięciu szkół bio-
rą udział w zajęciach w ramach 
programu „Dobry start - konty-
nuacja”, którego głównym za-
daniem jest wspieranie procesu 
indywidualizacji nauczania w kla-
sach I – III. Wsparciem zostanie 
objętych 283 dzieci.   (KG)

Dyskusja o „robieniu w balona”
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PIASTÓW 
Jeden z mieszkańców Piasto-
wa najprawdopodobniej sam po-
strzelił się z broni palnej. Policja 
wyjaśnia, że była to stara repli-
ka pistoletu. Do zdarzenia doszło 
w sobotnie przedpołudnie 16 listo-
pada. – Zgłoszenie od zdarzeniu 
z użyciem broni palnej w Piastowie 

wpłynęło do nas o godz. 10.44. 
Na ul. Paderewskiego udały się 
załogi policyjne. Tam wstępne 
ustalenia policjantów mówiły, 
że mężczyzna sam postrzelił się 
ze starej repliki pistoletu – powie-
działa kom. Dorota Nowak, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszkowie. – Ranny 
został zabrany do szpitala, 
nie umiem jednak powiedzieć, 
na ile poważny jest jego stan. 
Ale raczej niezagrażający 
życiu – dodała. Policjanci prowa-
dzą dochodzenie, aby wyjaśnić 
okoliczności zdarzenia. (AF)

Prawdopodobnie postrzelił się 
z repliki starego pistoletu

Piątek, 22 Listopada 2013

REKLAMA

REGION
W październiku grupa 
27 uczniów z Pruszkowa 
i Podkowy Leśnej 
odwiedziła rówieśników 
w Niemczech. 

Gimnazjaliści pełnili rolę „mło-
dych ambasadorów”, a za rok 
będą gościć swoich niemiec-
kich przyjaciół.

14-21 października 21 uczniów 
Gimnazjum Społecznego i Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Pruszkowie oraz 6 uczniów 
z Publicznego Gimnazjum z Pod-
kowy Leśnej w ramach polsko-
-niemieckiej wymiany uczniów 

odwiedziło swoich zagranicznych 
kolegów w ich kraju. 

Wycieczka gimnazjalistów, 
oprócz walorów edukacyjnych 
(nauka języka), umożliwiła po-
znanie niemieckich miast. Ucznio-
wie zwiedzili Berlin, przeszli m.in. 
deptakiem przy Bramie Branden-
burskiej, podziwiali panoramę 
miasta z najwyższego wieżowca, 
zobaczyli zachowane fragmenty 
Muru Belińskiego oraz odwiedzili 
Muzeum – Pomnik Pomordowa-
nych Żydów Europy. Nie zabrakło 
również wycieczki do Poczdamu 
i zwiedzania malowniczej rezy-
dencji Fryderyka II Wielkiego, 
czyli pałacu Sanssouci.  (AS)

Gimnazjaliści z wizytą w Niemczech
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KOMILANÓWEK
Władze i mieszkańcy 
Milanówka nie chcą 
się zgodzić na budowę 
obwodnicy Milanówka 
po południowej stronie 
miasta-ogrodu. I być 
może osiagną swoje. 

Budowa obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego i Milanówka 
po południowej stronie plano-
wana jest od wielu lat. Trasa ta 
miałaby stanowić nowy przebieg 
drogi wojewódzkiej nr 719. Za-
czynałaby bieg w rejonie skrzy-
żowania ulicy Królewskiej z ul. 
Turczynek, następnie prowa-
dziłaby ul. Wiatraczną, potem 
od skrzyżowania z ul. Wierzbo-
wą do ul. Kazimierzowskiej na 
wysokości Brwinowskiej i dalej 
do skrzyżowania z ul. Łąkową. 
Południowa obwodnica Mila-
nówka miała przechodzić w za-
chodnią obwodnicę Grodziska, 
czyli drogę 579.

Milanowianie nie chcą tej tej 
drogi w proponowanej lokaliza-
cji. Twierdzą, że trasa szybkiego 
ruchu spowoduje, iż charakter 
miasta-ogrodu, jakim jest Mi-
lanówek, przestanie istnieć. 
Negatywnie nastawione do po-
łudniowego przebiegu obwod-
nicy są też tamtejsze władze. 
Trasy chcieli z kolei włodarze 
Grodziska, a także Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Liczyli, że milanowianie 
zmienią zdanie. 

Dla całej sprawy istotny fakt 
miała też negatywna decyzja Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. W tym przypadku nie 

bez znaczenia były sprzeciwy 
mieszkańców Milanówka oraz 
lokalnych stowarzyszeń.

Co więc dalej? – Na dziś ma-
my gotowe projekty na inwesty-
cje warte około miliard złotych. 
Projekty te ze względów proce-
duralnych musimy realizować 
w ciągu trzech lat, natomiast 
sytuacja fi nansowa wojewódz-
twa nie jest najlepsza, na co 
m.in. wpływ ma janosikowe – 
mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

– Na dziś nie ma więc mowy 
o rozpoczęciu nowych prac nad 
przebiegiem obwodnicy Mila-
nówka. Od strony północnej jest 
autostrada, więc my obecnie nie 
jesteśmy zainteresowani prze-
biegiem po tamtej stronie. Chce-
my odciążyć obecną trasę 719, 
na co szanse daje nam południo-
wy wariant. Jednak na to nie ma 
zgody władz i mieszkańców Mi-
lanówka, poza tym uzyskaliśmy 
negatywną decyzję środowisko-
wą. A trudno uwierzyć, aby w naj-
bliższym czasie zmienili zdanie. 
Dlatego pozostaje nam na razie 
utrzymanie obecnego śladu drogi 
719, w ramach bieżącego utrzy-
mania – twierdzi Burdon.  (DP)

Obwodnica się oddala

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Na spotkaniu 
(14 listopada) 
wicemarszałka 
województwa Krzysztofa 
Strzałkowskiego 
z władzami Brwinowa 
padły ważne 
deklaracje 
w sprawie ulicy 
Pszczelińskiej.

To jest odpowiedzialność, 
która ciąży na mnie oso-
biście, aby ten dług za 

dobrą współpracę, który sa-
morząd województwa zaciąga 
wobec lokalnej społeczności 
gminy Brwinów, został przynaj-
mniej w znacznej części w tej 
kadencji spłacony. W mojej oce-
nie, mimo tego że budżet wo-
jewództwa mazowieckiego jest 
w bardzo trudnej sytuacji, bę-
dziemy się starać w przyszło-
rocznym planie finansowym 
wygospodarować środki na 
ulicę Pszczelińską. Jest to bez-
względnie konieczne – stwier-
dził Strzałkowski.

Wypowiedż wicemarszałka 
za dobrą monetę przyjął Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Podczas naszego 
spotkania chyba po raz pierwszy 
z ust pana marszałka padły tak 
zdecydowane słowa, jeśli chodzi 
o remont Pszczelińskiej. Myślę, 

Przełom w sprawie Pszczelińskiej?

– W tej chwili z burmistrzem 
i panią starostą (Elżbietą Smo-
lińską – przyp. red.) kończy-
my temat nowej decyzji śro-
dowiskowej, żeby w przyszłej 
perspektywie finansowej po-
traktować tę inwestycję jako 
priorytetową. Zaznaczam, że 
bez postawy gminy Brwinów, 
znacząco odmiennej niż ta 
w poprzednich kadencjach, nie 
byłoby to możliwe. Odpowie-
dzialna polityka planistyczna 
bardzo nam pomaga, a bez te-
go wsparcia byłoby nam bardzo 
trudno to przedsięwzięcie re-
alizować – podkreślał wicemar-
szałek województwa. 

pierwszy ogień” mógłby pójść 
odcinek znajdujący się w najgor-
szym stanie – od ronda do ulicy 
Jesionowej. To koszt 4 mln zł.

Podczas spotkania 14 listopa-
da poruszony został również te-
mat Paszkowianki. – Chciałbym 
zaznaczyć, że szczególnie kwali-
fi kacje pana burmistrza Kosiń-
skiego pomagają rozwikłać wiele 
problemów, które przez lata były 
zaniedbywane. Nie jest tajemni-
cą, że pan burmistrz bardzo nam 
też pomaga w fi nalizowaniu te-
matu Paszkowianki, najbardziej 
potrzebnej w tym obszarze in-
westycji drogowej – powiedział 
wicemarszałek Strzałkowski. 

że naprawdę możemy być dobrej 
myśli – powiedział.

Ulica Pszczelińska znajduje 
się w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 720. Pod koniec 2010 roku 
burmistrz Brwinowa zawiązał 
porozumienie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
natomiast w 2011 r. skompleto-
wano dokumentację projektowo-
-kosztorysową, którą przekazano 
do MZDW. Od tamtej pory jed-
nak niewiele się w sprawie re-
montu Pszczelińskiej ruszyło. 
Być może wpływ na to, iż inwe-
stycja nie została jak dotychczas 
zrealizowana ma fakt, że re-
mont ponad 2,5-kilometrowego 

Deklaracje wicemarszałka województwa podczas spotkania z władzami Brwinowa
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 Pszczelińska ma szansę na remont

odcinka drogi pochłonąłby pra-
wie 7 mln zł. Niewykluczone, że 
ze względu na wysoki koszt te-
go przedsięwzięcia Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zdecyduje się na przeprowa-
dzenie remontu etapami. „Na 

– Będziemy się starać 
w przyszłorocznym 
planie fi nansowym 
wygospodarować 
środki na ulicę 
Pszczelińską 
– wicemarszałek 
Strzałkowski
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Być może niektórzy 
korzystając z usług 
fi zjoterapeuty zetknęli 
się już z metodą 
Kinesiology Taping lub 
widzieli na ekranach telewizorów 
sportowców poruszających się po 
boisku z naklejonym bezpośrednio 
na skórę charakterystycznym, 
kolorowym plastrem. Coraz 
powszechniejsze stosowanie tej 
nowej metody leczenia 
zarówno w sporcie, 
jak i w rehabilitacji 
nie powinno dziwić, 
ponieważ oddziałuje 
ona na nasz organizm 
w bardzo korzystny 
sposób. 

Twórcą tej formy leczenia 
jest dr Kenzo Kase. Jego ce-
lem było stworzenie metody 
terapii, która wykorzystuje naturalne pro-
cesy samoleczenia organizmu. Opracował 
materiał o specyfi cznych właściwościach, 
którego grubość, ciężar i rozciągliwość były 
zbliżone do skóry człowieka. Plastry, apli-
kowane bezpośrednio w okolicach stawów 
i mięśni zgodnie z określonymi zasadami 
dają nowe możliwości w leczeniu. Kine-
siotaping wpływa na czynność mięśni 
– zmniejsza ich napięcie i poprawia funk-
cjonowanie. Przyczynia się do poprawy 
krążenia krwi – pobudza procesy mikro-
krążenia. Aktywuje przepływ limfy, dzięki 
czemu wspiera wchłanianie się obrzęków. 

KINESIOTAPING 
– DODATKOWA FORMA LECZENIA W FIZJOTERAPII

Wspiera także funkcjonowanie 
stawów – działa jak „elastycz-
ny stabilizator”. 

Kinesiotaping działa w spo-
sób mechaniczny – nie posia-

da podkładów lekowych, czy substancji 
o charakterze rozgrzewającym (nie my-
lić z rozgrzewającymi i zawierającymi 
podkład lekowy plastrami dostępnymi 
w aptekach). Fizjoterapeuta po wykonaniu 
badania klinicznego decyduje, jaką tech-

nikę aplikacji można u da-
nej osoby zastosować, tak 
aby była ona jak najbardziej 
efektywna i odpowiednia. 

Informujemy, że w mie-
siącach listopadzie i grudniu 
bieżącego roku dla Czy-
telników „Gazety WPR” 
pierwsza wizyta w naszym
gabinecie jest całkowicie
bezpłatna. W czasie jej trwa-
nia terapeuta przeprowadzi 

dokładny wywiad chorobowy, badanie 
z uwzględnieniem aktualnych dolegli-
wości oraz przedstawi wstępną propo-
zycję 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
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REKLAMA

PRUSZKÓW
Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków zaprasza na kolejną pro-
jekcję w ramach Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego. W sobotę 23 li-
stopada kinomani obejrzą fi lm 
pt. „Nieściszalni”. Obraz w reżyserii 
Oli Simonssona i Johannesa Stjär-
ne Nilssona powstał w 2010 r. Ta 

komedia kryminalna z ciekawymi 
akcentami muzycznymi opowia-
da historię policjanta nieczułego 
na wszelkiego typu muzykę, który 
tropi „partyzancką” grupę perkusi-
stów. Ci swoimi koncertami terro-
ryzują miasto. Seans odbędzie się 
o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Pruszkowie, przy 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
5. Wstęp na fi lm jest bezpłatny. 
Na czas projekcji Akademia Elfi k 
zapewnia bezpłatną opiekę nad 
dziećmi do lat czterech. Patrona-
mi medialnymi projektu są Gaze-
ta WPR i portal WPR24.pl. (AF)

„Nieściszalni” – kolejna odsłona 
Pruszkowskiego Klubu Filmowego

KOMORÓW
Michałowicki magistrat 
chce usprawnić ruch 
pieszo-rowerowy 
na ul. Matejki 
w Komorowie. Mają 
tu powstać nowy 
chodnik i ścieżka dla 
właścicieli jednośladów.

Ul. Matejki to spokojna droga 
w Komorowie biegnąca wzdłuż 
torów Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. Samochody jeżdżą tę-
dy tylko na niewielkim odcinku 
i do tego rzadko. Z drogi, która 
bardziej przypomina prome-
nadę niż ulicę, korzystają głów-
nie rowerzyści i piesi udający się 
w kierunku stacji WKD. Władze 
Michałowic zdecydowały się 
usprawnić w tym rejonie ruch 
pieszo-rowerowy. Chodzi m.in. 
o poszerzenie chodnika i odse-
parowanie go od znajdującego 
się obok torowiska.

Chodnik z kostki betonowej 
ma mieć szerokość trzech me-
trów i będzie się ciągnął wzdłuż 

ul. Matejki na odcinku między 
ul. 3 Maja a Bankową. Już dziś 
na fragmencie od ul. Bankowej 
do al. Marii Dąbrowskiej znajdu-
je się szeroki na dwa metry chod-
nik. – Ten fragment ul. Matejki 
praktycznie funkcjonuje jako 
deptak, ruch samochodów jest 
tu znikomy. Głównie przecha-
dzają się tędy mieszkańcy i prze-
jeżdżają rowerzyści – mówi Piotr 
Pacyna z Referatu Inwestycji 
Urzędu Gminy Michałowice. 
– Chcemy ułatwić poruszanie 
się pieszym na pozostałym frag-
mencie drogi i stworzyć dogodne 
warunki do spacerów – dodaje.

W ramach inwestycji przebu-
dowany zostanie 200-metrowy 
ciąg pieszo-rowerowy. Powstanie 
tu osobny chodnik dla pieszych. 
Prace obejmą rozbiórkę istnieją-
cej nawierzchni, regulacje podło-
ża, ułożenie nowej nawierzchni, 
odtworzenie nasypu kolejowego.

Michałowice niebawem wy-
biorą wykonawcę robót. Fi-
nał inwestycji wyznaczono na 
 15 grudnia tego roku.  (AS)

Chodnik i ścieżka 
na ulicy Matejki

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Michałowice już 
po raz trzeci poszukują 
fi rmy, która ma 
wykonać prace związane 
z zagospodarowaniem 
Placu Paderewskiego 
w Komorowie. 
Wcześniejsze
przetargi skończyły 
się fi askiem. 

Plac Paderewskiego znaj-
duje się pomiędzy ulica-
mi Wiejską, Moniuszki 

i 3 Maja. Władze gminy chcą 
zagospodarować ten teren tak, 
by stanowił miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji dla mieszkań-
ców Komorowa. Teren miał 
przejść modernizację i być go-
towy jesienią bieżącego roku. 
Tak się nie stało.

Gmina ogłosiła już trzeci prze-
targ, w którym ma zostać wy-
brana firma odpowiedzialna za 

Ponownie podchodzą do placu
Poszukiwania fi rmy mającej wykonać prace na Placu Paderewskiego w Komorowie

jednym z głównych atutów Komo-
rowa władze gminy zapewniają, 
że na tym terenie zostaną wy-
konane dodatkowe nasadzenia. 
Dzięki temu Plac Paderewskie-
go nie straci walorów estetycz-
nych. Obszar zostanie dodatkowo 
ogrodzony żywopłotem.

Jak ma wyglądać organizacja 
ruchu wokół placu po zakończe-
niu prac? Droga od ul. Chopi-
na do ul. Janikowskiego będzie 
dwukierunkowa, a na pozosta-
łym jej fragmencie – jednokierun-
kowa. Na ul. Wiejskiej powstaną 
dwa nowe przejścia dla pieszych, 
będzie też przejście u zbiegu 
ulic Prusa i Wiejskiej. 

Modernizacja Placu Pade-
rewskiego planowo miała się 
zakończyć jesienią tego roku. 
Niestety, bez wykonawcy nie 
dało się zrealizować prac. Jeśli 
w obecnie prowadzonym prze-
targu uda się w końcu go wyło-
nić, to jest szansa, że mieszkańcy 
Komorowa będą mogli korzy-
stać z placu na początku lipca 
przyszłego roku. 

Inwestycja zakłada utwardzenie 
przebiegającej tuż przy placu dro-
gi gruntowej. Na terenie zielonym 
mają się natomiast pojawić alejki 
z oświetleniem. Uzupełnieniem 
całości staną się elementy małej 
architektury – kosze na śmieci i ła-
weczki. Prace wymagają usunię-
cia kilku kolidujących z inwestycją 
drzew. Z uwagi na to, że zieleń jest 

zrealizowanie prac. Dlaczego nie 
udało się wyłonić wykonawcy robót 
w poprzednio? – Oferty składane 
przez fi rmy startujące w przetargu 
były zbyt wysokie. Proponowane 
ceny znacznie przekraczały zakła-
daną przez nas kwotę na wykona-
nie tej inwestycji – wyjaśnia Piotr 
Pacyna z Referatu Inwestycji Urzę-
du Gminy Michałowice. 

Poszukiwania fi rmy mającej wykonać prace na Placu Paderewskiego w Komorowie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 8.10.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła)do 
węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz  z węzłem „Paszków”  
i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem).”
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 15.11.2013 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 15.11.2013 r., 
Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach 
numery działek po podziale):
gmina Michałowice:
obręb 9 – Opacz Mała, działki nr ew.:  268/3 (268/4, 268/5), 295/3 (295/5, 295/6),
obręb 6 – Michałowice Wieś, działki nr ew.: 133/3 (133/4, 133/5), 139/3 (139/4, 139/5), 140/3 (140/4, 140/5), 144/3 (144/4, 144/5), 145/5 (145/6, 145/7), 
gmina Raszyn:  
obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.: 84/7 (84/9, 84/10), 84/8 (84/11, 84/12),
obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 361/9 (361/10, 361/11, 361/12), 381/4 (381/5, 381/6), 394/2 (394/5, 394/6), 395/2 (395/5, 395/6, 395/7),
gmina Nadarzyn:  
obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 402/2 (402/3, 402/4), 403/13 (403/14, 403/15), 404/3 (404/6, 404/7), 537/8 (537/9, 537/10), 540/2, 543 (543/1, 543/2), 
544/3 (544/4, 544/5), 550/2 (550/3, 550/4), 661/2 (661/3, 661/4), 669/2 (669/3, 669/4), 670/2 (670/3, 670/4), 673/2 (673/3, 673/4), 674/4 (674/5, 674/6), 
675/4 (675/5, 675/6), 676/4 (676/5, 676/6), 678/6 (678/7, 678/8), 679/2 (679/3, 679/4), 680/3 (680/5, 680/6), 680/4 (680/7, 680/8), 684/2 (684/4, 684/5), 
748/5 (748/6, 748/7), 748/3 (784/8, 748/9), 749/2 (749/3, 749/4), 776/2 (776/3, 776/4),  777/4 (777/5, 777/6), 778/17 (778/26, 778/27), 778/7 (778/18, 
778/19, 778/20), 778/10 (778/21, 778/22, 778/23), 778/13 (778/24, 778/25), 779/2 (779/4, 779/5), 786/2 (786/3, 786/4), 787/2 (787/3, 787/4), 788/4 
(788/11, 788/12), 792/2 (792/4, 792/5), 798/2 (798/3, 798/4), 799 (799/1, 799/2), 804/1 (804/9, 804/10), 804/5 (804/7, 804/8), 856/3 (856/4, 856/5), 
878/2 (878/3, 878/4), 881/8 (881/9, 881/10), 884/2 (884/3, 884/4), 958/2 (958/3, 958/4), 961/5 (961/6, 961/7), 962/5 (962/6, 962/7, 962/8, 962/9), 990/2  
(990/3, 990/4, 990/5), 992/3 (992/4, 992/5), 997/2 (997/3, 997/4), 1003/2 (1003/3, 1003/4), 1006/4 (1006/5, 1006/6),
obręb 16 – Walendów, działki nr ew.: 99/2 (99/3, 99/4).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Michałowice:
obręb 9 – Opacz Mała, działki nr ew.:  146/3, 147/5, 147/6, 149/1, 150/4, 192/6, 268/3 (268/4, 268/5),
obręb 6 – Michałowice Wieś, działki nr ew.: 132/2, 
obręb 15 – Sokołów, działki nr ew.: 209/5, 384/3, 
gmina Raszyn:  
obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.: 57/1, 77/3, 84/8 (84/11, 84/12), 89/4,
obręb 10 – Nowe Grocholice, działki nr ew.: 22/14, 76, 235, 237/1,
obręb 12 – Puchały, działki nr ew.: 10/2, 11/2, 22/2, 31/6, 92/2, 93/4, 94/2, 95/3, 97/2, 98/6, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 110/13, 110/11, 
111/7, 111/8, 112/3, 112/4, 113/3, 114/3, 115/3, 157/3, 164/7, 165/5, 166/3, 167/6, 168/3, 170/4, 171/3, 172/3, 173/3, 174/14, 174/16, 175/2, 177/6, 178/4, 
179/3, 180/3, 181/5, 181/6, 213/2, 238/9, 238/5, 241/2,  
obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.: 73/6, 73/8, 77/3, 79/5, 79/7, 82/27, 82/31, 82/23, 83/4, 87/7, 87/9, 88/10, 90/4, 91/5, 96/8, 100/3, 107/7, 107/10, 107/14, 
151/8, 155/7, 161/5, 182/13, 
obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 10/2, 135/17, 135/15, 136/16, 138/4, 139/4, 140/20, 140/25, 141/6, 147/5, 147/11, 150/3, 156/10, 157/8, 158/4, 160/6, 160/7, 
162/3, 163/2, 202/5, 203/6, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 213/4, 224/7, 231/3, 235/8, 239/5, 243/6, 245/13, 246/4, 247/6, 251/3, 252/6, 252/10, 253/3, 255/4, 
258/7,
 obręb 18 – Sękocin Stary, działki nr ew.: 9/7, 9/10, 9/12, 13/5, 13/3, 17/3, 19/9, 20/5, 21/5, 22/4, 23/4, 25/10, 26/11,32/4, 34/3, 35/3, 36/3, 71/3, 73/2, 75/2, 
gmina Nadarzyn:  
obręb 19 – Wolica, działki nr ew.: 402/2 (402/3, 402/4), 403/11, 403/12, 403/13 (403/14, 403/15), 407/2, 545/2, 550/2 (550/3, 550/4), 642/2, 1075, 649/6, 
650/12, 655/4, 655/2, 673/2 (673/3, 673/4), 674/4 (674/5, 674/6), 675/4 (675/5, 675/6), 676/4 (676/5, 676/6), 678/4, 678/6 (678/7, 678/8), 680/4 (680/7, 
680/8), 683/4, 684/2 (684/4, 684/5), 686/1, 752/4, 773, 776/2 (776/3, 776/4), 778/17 (778/26, 778/27), 778/7 (778/18, 778/19, 778/20), 778/10 (778/21, 
778/22, 778/23), 778/13 (778/24, 778/25), 779/2 (779/4, 779/5), 782/2, 783/2, 786/2 (786/3, 786/4), 787/2 (787/3, 787/4), 788/10, 788/4 (788/11, 788/12), 
790/2, 856/3 (856/4, 856/5), 881/8 (881/9, 881/10), 883/2, 884/2 (884/3, 884/4), 887/2, 961/5 (961/6, 961/7), 962/5 (962/6, 962/7, 962/8, 962/9), 987/2, 989/2, 
990/2 (990/3, 990/4, 990/5), 992/3 (992/4, 992/5), 996/11, 996/14, 1001/4, 1002/2, 1006/4 (1006/5, 1006/6), 1027,
obręb 1 – Nadarzyn, działki nr ew.: 799/4, 2014/4, 2023/4, 2092/4, 2093/4, 2094/4, 2095/4,
obręb 19 – Kajetany, działki nr ew.:1/2.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
        WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM
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ŻABIA WOLA
Zakończył się III etap budowy kana-
lizacji w gminie Żabia Wola w po-
wiecie grodziskim. Gotowa jest też 
nowa oczyszczalnia ścieków. Rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
trwa od 2010 r. Spora część inwesty-
cji fi nansowana jest ze środków Za-
rządu Województwa Mazowieckiego 

oraz Unii Europejskiej. Kanalizacja 
jest już gotowa m.in. w ulicach Cheł-
mońskiego, Leśnej, Krótkiej i Środko-
wej oraz w Hucie Żabiowolskiej w ul. 
Warszawskiej i Usługowej, a tak-
że w ul. Mazowieckiej w Józefi nie 
– teren szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Dobiegły też końca prace 

przy oczyszczalni ścieków w Żabiej 
Woli. Powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego wydał już decyzję 
zezwalającą na przyjęcie ścieków 
przez nową oczyszczalnię, a także 
na budowę przyłączy indywidual-
nych i włączanie do nowo wybudo-
wanej sieci. (DP)

Kolejny etap rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej mają za sobą

Piątek, 22 Listopada 2013

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

REGION
Zbliża się zima. 
Osoby bez dachu 
nad głową będą 
potrzebowały pomocy. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie przekazał więc or-
ganizacjom pozarządowym wspie-
rającym bezdomnych 607 tys. zł. 

Na Mazowszu jest ponad 
5 tys. osób bez dachu nad głową. 
Niestety, co roku niektóre z nich, 

Pieniądze na pomoc dla osób bezdomnych
z powodu wychłodzenia organi-
zmu, nie przeżywają zimy choć 
na terenie województwa dzia-
ła 71 schronisk i noclegowni. 
Zorganizowano w nich blisko 
3,5 tys. miejsc dla bezdomnych.

Kilka ośrodków dla bezdomych 
znajduje się też w naszym regio-
nie. W Brwinowie przy ul. Sien-
kiewicza 4 funkcjonuje Dom 
dla matek z dziećmi „Nazaret”, 
gdzie są miejsca noclegowe dla 
25 kobiet z dziećmi, w Ożarowie 

Mazowieckim jest Dom dla osób 
bezdomnych przy ul. Kopernika 
2 (80 miejsc), w Pieńkach Za-
rębskich w gminie Żabia Wola 
działa Schronisko dla bezdom-
nych mężczyzn (16 miejsc).

Wojewoda przekazał ok. 600 
tys. zł organizacjom pozarządo-
wym na realizację programów 
pomocowych. Zakładają one 
m.in. wspieranie placówek po-
mocowych i ich kadry, stre-
etworking (pomoc w miejscu 

przebywania potrzebujących) 
oraz udzielanie pomocy lekar-
skiej osobom bezdomnym.

Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki uruchomił też bezpłatną in-
folinię pod numerem 987. Moż-
na tam uzyskać informację 
na temat najbliższego schroni-
ska, jadłodajni, punktu pomo-
cy medycznej. Zadzwonić mogą 
potrzebujący pomocy oraz każ-
dy, kto zna miejsce przebywa-
nia bezdomnych.  (DP)

ADAM 
FABISIEWICZ

BRWINÓW
W przyszłym roku 
w centrum Brwinowa 
pojawią się nowe 
kamery monitoringu 
ulicznego. Dzięki 
temu pod stałą 
obserwacją policji 
i straży miejskiej 
znajdą się 
m.in. dworzec 
PKPoraz rynek.

Brwinowscy włodarze od 
pewnego czasu nosili się 
z zamiarem zainstalowa-

nia monitoringu wizyjnego w tej 
części miasta. Brali pod uwagę
fakt, że są to miejsca uczęszcza-
ne nie tylko przez okolicznych 
mieszkańców, lecz także przez 
przyjeżdżających (np. do pra-
cy) do Brwinowa z innych miej-
scowości. W przyszłorocznym 
budżecie gmina zabezpieczyła 
już 200 tys. zł na instalację ka-
mer rejestrujących to, co dzie-
je się w centrum miasta. Jest 
szansa, że połowa kwoty prze-
znaczonej na inwestycję będzie 
pochodziła z dotacji w ra-

Spokojnie, kamery będą czuwać
na placu Jana Pawła II. Ponad-
to, zaplanowaliśmy budowę kabla 
światłowodowego łączącego bu-
dynek urzędu i komisariatu po-
licji, dzięki któremu zapewnimy 
podgląd obrazu monitoringu 
w pomieszczeniach dyżurnych 
straży miejskiej oraz komisariatu 
policji – wylicza burmistrz.

Kosiński podkreśla, że ważne 
dla całego przedsięwzięcia były 
ustalenia z kolejarzami. – Do-
szliśmy do porozumienia z PKP 
Polskimi Liniami Kolejowymi 
w kwestii monitoringu dworca 
i okolic a potem nasi prawnicy 
uzgodnili formalne sprawy. Te-
raz pozostało już tylko złoże-
nie podpisów pod dokumentami 
– mówi. – Dzięki tym uzgod-
nieniom możemy poprowadzić 
kable światłowodowe w chodni-
ku niedawno przekazanym gmi-
nie przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego i dalej do słupów 
oświetleniowych w sąsiedztwie 
peronu. Kamery będą z nich re-
jestrować to, co się dzieje po obu 
stronach torów: jedna od stro-
ny ronda, druga od strony ryn-
ku. Dodatkowo zaplanowaliśmy 
doświetlenie przejścia dla pie-
szych pod wiaduktami PKP
– dodaje Kosiński. 

urzędu: będzie obejmowała plac 
zabaw przy ul. Grodziskiej. Oko 
drugiej kamery skierowane bę-
dzie na budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz budynek 
poczty i jego okolice. Kolejne 
dwa urządzenia będą rejestro-
wać miejsca po obu stronach 
torów kolejowych: perony, bu-
dynek dworca, przejście pod 
wiaduktem oraz ciągi piesze pro-
wadzące na stację. Dalej będzie 
kamera ujmująca brwinowski 
rynek od strony „tunelu” w cią-
gu drogi nr 720. Ostatnia, szó-
sta kamera zarejestruje obrazy 
okolic rynku przy kościele oraz 

mach rządowego programu 
„Razem bezpieczniej”.

– W październiku złożyli-
śmy wniosek o dofi nansowanie 
w wysokości 100 tys. zł na pro-
jekt „Bezpieczne Miasto”. W je-
go ramach chcemy zainstalować 
sześć kamer na odcinku pomiędzy 
urzędem gminy a rynkiem. Pie-
niądze na ten cel są już zabezpie-
czone w budżecie na 2014 rok, ale 
może uda się połowę zaoszczę-
dzić, dzięki dotacji z zewnątrz 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. 

Gdzie pojawią się kamery? – 
Jedną zainstalujemy w pobliżu 

Monitoring uliczny obejmie w przyszłym roku m.in. brwinowski dworzec i rynek
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
alarmują, że kamienica 
przy ul. Cichej jest 
nieprawidłowo 
zabezpieczona. 

Sprawa tego budynku ciągnie się 
od kilkunastu miesięcy. Kamie-
nica od dawna nadaje się jedy-
nie do rozbiórki, ale nie można 
tego zrobić, ponieważ nie wia-
domo kto jest właścicielem 
obiektu. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami budynków 
z nieustalonym stanem praw-
nym nie można rozebrać. Jednak 
ten przy Cichej, mimo że ogro-
dzony od strony drogi i chodnika, 
stanowi zagrożenie dla prze-
chodniów. Odpadają od niego 
elementy konstrukcji.

– Na tym terenie widzia-
łem bawiące się dzieci, niektó-
re wchodziły do środka – mówi 
czytelnik Rafał. – To jest nie-
dopuszczalne, aby ktokolwiek 
ta przebywał. Budynek się sy-
pie i o nieszczęście nie trudno 
– podkreśla.

Powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego zaznacza, że zo-
stanie przeprowadzona kontrola 
takich obiektów. – W jej ramach 
na pewno podjedziemy na ulicę 
Cichą i sprawdzimy, jak zabez-
pieczony jest ten budynek – 
mówi inspektor Hanna Kania. 

– Zarówno my jak i miasto mamy 
obowiązek moralny zabezpie-
czyć odpowiednio takie obiekty. 
Ludzie niestety też niszczą ogro-
dzenia przez nas przygotowane. 
Obecnie nie jestem w stanie po-
wiedzieć jak można by zabezpie-
czyć ten obiekt lepiej. Będziemy 
wiedzieć więcej po kontroli. Naj-
prościej to zabić deskami drzwi 
i okna, aby nikt do środka nie 
wchodził. Natomiast teren wo-
kół dobrze żeby częściej kontro-
lowała straż miejska – dodaje.

O budynku przy ulicy Cichej
wkrótce nie będzie cicho?
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Strażnicy miejscy zapew-
niają, że przyjrzą się proble-
mowi. – Na Cichej z tego, co 
pamiętam, był problem z ogro-
dzeniem, które niszczyli wan-
dale. Jeszcze dziś wyślemy na 
miejsce patrol, aby ocenił sytu-
ację i sprawdził, jak sytuacja się 
przedstawia. Potem podejmie-
my stosowne decyzje – powie-
dział Włodzimierz Majchrzak, 
komendant Straży Miejskiej 
w Pruszkowie.  (DP)

Sprawa 
niezabezpieczonego 
budynku przy 
Cichej ciągnie się 
od wielu miesięcy

 Dworzec kolejowy w Brwinowie
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Legendarny polski zespół roc-
kowy TSA zagra w grodziskim 
Centrum Kultury. Koncert odbę-
dzie się 28 listopada. Grupa TSA 
(Tajne Stowarzyszenie Absty-
nentów) jest zaliczana do prekur-
sorów heavy metalu w Polsce. 
Zespół powstał w 1979 r. w Opolu 

z inicjatywy gitarzysty Andrzeja 
Nowaka i basisty Tomasza „What-
fora” Zatwarnickiego.  Inspira-
cją dla wczesnego TSA były takie 
grupy Led Zeppelin, czy AC/DC, 
jednak utwory polskiego zespo-
łu miały własny styl m.in. dzię-
ki wokalowi Marka Piekarczyka. 

W latach 90. doszło do rozłamu 
w grupie. W 2004 roku ukazał się 
pierwszy po reaktywacji album 
zatytułowany Proceder, który uzy-
skał nominację do nagrody Frydery-
ka. W grodziskim Centrum Kultury  
TSA zagra akustycznie. Początek 
koncertu o godz. 20.00. (DP)

Legendarna grupa rockowa TSA 
tym razem zagra akustycznie

Piątek, 22 Listopada 2013

•  KLASYCZNE POLSKIE OBUWIE DAMSKIE I DZIECIęCE 
• z certyfikatem profilaktycznym 
•  WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR AXEL W gRODZISKU
•  RÓŻNE TęgOŚCI, ROZMIARY 33-41

kościuszki 39,  
(Vis-à-vis starostwa Powiatowego)

obuwie

WWW.TUPTUP.SKLEP.PL

REKLAMA

ADAM
FABISIEWICZ

BRWINÓW
Rozpoczęta 
w czerwcu budowa 
czterooddziałowego 
przedszkola przy 
ul. Piłsudskiego 
w Brwinowie 
postępuje. Robotnicy 
wykonują zbrojenie 
obiektu, wkrótce 
przystąpią do prac 
przy stropie.

Na budowę nowej pla-
cówki przeznaczono 
blisko 4,5 mln zł. Zda-

niem brwinowskich włodarzy 
pieniądze te nie pójdą na mar-
ne, wręcz przeciwnie – zapewnią 
dzieciom wysoki zachodnioeuro-
pejski standard. Placówka będzie 
przeznaczona dla 100 maluchów 
w czterech grupach wiekowych. 
Ma spełniać wszelkie wymaga-
nia stawiane nowoczesnym tego 
typu ośrodkom. Powstaną cztery 
sale zajęć dla 25-osobowych grup 
przedszkolaków. Pomieszczenia 
zajęciowe będą miały ok. 60 mkw. 
powierzchni każda, zostaną też 
wydzielone kuchnia, stołówka 
i świetlica ogólna.

Na terenie przedszkola powsta-
nie parking na 38 samochodów 
z miejscami dla aut osób nie-
pełnosprawnych. Pojawią tak-
że dwa place zabaw zarówno dla 

Przedszkole idzie do przodu

zobaczę prace wykończenio-
we, będę mógł się w tej kwestii 
wypowiadać. Na pewno zależy 
nam na tym, aby do 31 sierpnia 
2014 r. zakończyć wszystkie od-
biory – mówi Kosiński. I dodaje: 
– Nie pozwolimy sobie na to, aby 
w marcu przyszłego roku przy-
jąć dzieci do nowej placówki, bez 
pewności, że będzie gotowa 1 
września. Dlatego też, w rekru-
tacji na rok szkolny 2014/2015 
maluchy zostaną przyjęte do 
trzech funkcjonujących w gmi-
nie przedszkoli publicznych, 
a dzieci z listy rezerwowej – do 
budowanego przedszkola przy 
ul. Piłsudskiego. 

wykonana konstrukcja dachowa. 
Liczymy, że przed nadejściem zi-
my uda się to zrobić, ponieważ 
wtedy w miesiącach zimowych 
można by wykonywać prace in-
statalacyjne wewnątrz obiektu 
– twierdzi Kosiński.

Termin zakończenia inwesty-
cji wyznaczono na 30 czerwca 
2014 r., ale... – Wykonawca ma 
pewne opóźnienie względem 
harmonogramu, które może 
być jednak nadrobione, o ile 
nie nadejdzie długa i ciężka zi-
ma, podobna do ubiegłorocz-
nej. Dzisiaj jest za wcześnie na 
przewidywania, kiedy dokład-
nie roboty się zakończą. Gdy 

najmłodszych, jak i nieco star-
szych dzieci. Z ławek ustawionych 
w różnych miejscach kompleksu 
opiekunowie będą mogli obser-
wować bawiące się maluchy. Es-
tetyki przedszkola dopełnić ma 
zieleń i drogi wewnętrzne ułożo-
ne z kostki brukowej.

Niedawno plac budowy wizyto-
wał Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. Zapowiada, że jeszcze 
w tym roku wykonawca powinien 
zabrać się za dach przedszkola. – 
W tym parterowym obiekcie stoją 
już wszystkie ściany, trwa mon-
taż zbrojenia stropu parteru, który 
niebawem będzie wylewany beto-
nem. W grudniu powinna zostać 

Placówka wychowawcza przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie będzie przeznaczona dla 100 dzieci
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 Termin fi nału inwestycji wyznaczono na 30 czerwca 2014 roku, ale...

NADARZYN
Na początku 
przyszłego 
tygodnia dowiemy
się, czy referendum 
w sprawie odwołania 
wójta Nadarzyna 
dojdzie do skutku.

Przedstawiciele grupy ini-
cjatywnej „Nasz Zielony 
Nadarzyn” złożyli już u ko-
misarza wyborczego podpisy 
za wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum. – Podpi-
sało się ponad półtora tysiąca 
mieszkańców – mówi Ma-
riusz Karpiński, pełnomoc-
nik inicjatora. – Ufam, że 
podpisów jest na tyle dużo, 
że nawet jeśli część będzie 
wadliwa, to wypełnimy limit. 
A potrzebujemy ich nieco po-
nad 900 – dodaje. 

Weryfi kacja podpisów roz-
poczęła się 21 listopada. – Po
wykonaniu wstępnych czyn-
ności,  przystąpiliśmy do 
ostatecznego etapu spraw-
dzającego. Z racji tego, że 

wymagana liczba podpisów 
nie jest duża, ich weryfika-
cja powinna zakończyć się 
pod koniec przyszłego tygo-
dnia – twierdzi Anna Luba-
czewska, dyrektor Delegatury 
Krajowego Biura Wyborcze-
go w Warszawie. 

Jeśli okaże się, że inicjato-
rom udało się uzyskać wyma-
ganą liczbę głosów, wówczas 
po ogłoszeniu w dzienniku 
urzędowym informacji o re-
ferendum komisarz wyborczy 
będzie miał 50 dni na po-
danie jego terminu. Najpraw-
dopodobniej referendum 
wyznaczone zostanie na dru-
gą połowę stycznia przyszłe-
go roku.  (MAP)

Komisarz liczy podpisy

PROMOCJA

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Co się dzieje w szkole po wakacjach
B eztroskie wakacje dawno już 

za nami. Ale powrót do szkoły 
nie musi oznaczać tylko siedze-

nia w książkach i wkuwania defi nicji. 
O atrakcjach, ciekawych inicjatywach, 
ale także pomocy, jaką oferuje szkoła 
swoim podopiecznym, opowiadała Dy-
rektor Zespołu Szkół im. H. Szczerkow-
skiego, Agnieszka Klonowska.

– Jakie imprezy organizuje 
szkoła dla uczniów?
Praca w Zespole Szkół im. H. Szczer-
kowskiego jest swego rodzaju wy-
zwaniem ze względu na szczególne 
potrzeby naszych uczniów, ale daje 
ogromną satysfakcję, kiedy widać efek-
ty podejmowanych działań. 

W ciągu roku szkolnego w mu-
rach szkoły i poza nimi wiele się 
dzieje, toteż kalendarz imprez jest 
bardzo bogaty. Organizowane są 
konkursy wiedzy, turnieje, zajęcia 
w ramach projektów edukacyjnych, 
imprezy sportowe, okolicznościowe 

uroczystości, zabawy i dyskoteki, raj-
dy i biwaki harcerskie. Każdego ro-
ku organizujemy akcje „Lato i zima 
w mieście”. Oferujemy tu ciekawe 
zajęcia, konkursy, wycieczki, wyj-
ścia do kina, na basen lub na lodo-
wisko i zajęcia dogoterapii. Bierzemy 
udział w wielu imprezach lokalnych: 
Ogrody integracji, rajdy piesze i ro-
werowe, akcja sprzątania świata, uro-
czystości okolicznościowe. Sami też 
organizujemy imprezy integrujące 
naszych uczniów z rówieśnikami 
z innych szkół. I tak w październi-
ku odbył się Turniej Talentów oraz 
Święto dyni. Co roku odbywa się kon-
kurs plastyczny „Niepełnosprawni są 
wśród nas”, połączony z warsztatami 
artystycznymi dla uczestników. Or-
ganizujemy wiele zawodów sporto-
wych: piłki nożnej, tenisa stołowego, 
piłki siatkowej, boccia, turnieje gier 
zespołowych dla najmłodszych. Od 
ubiegłego roku w szkole znowu działa 
sekcja Olimpiad Specjalnych. 

Mam wspaniałą kadrę pedagogiczną 
z niespożytą energią i mnóstwem po-
mysłów. Dwa lata temu powstała ini-
cjatywą stworzenia grupy teatralnej, 
która dzisiaj skupia wielu pracowni-
ków. W listopadzie aktorzy wystąpili 
na scenie Centrum Kultury z przedsta-
wieniem „Kopciuszek” przed dziećmi 
z okolicznych szkół i przedszkoli. Re-
akcje publiczności świadczyły o tym, 
że występ bardzo się podobał. 

– W Państwa szkole prężnie 
działają kółka zainteresowań.
Oferta zajęć dodatkowych jest bar-
dzo bogata i różnorodna. W szko-
le działa koło dziennikarskie, gdzie 
pod opieką nauczycieli powstaje ga-
zetka szkolna; czytelnicze, gdzie 
starsi uczniowie czytają młodszym; 
zespół wokalno-taneczny, uświet-
niający szkolne uroczystości i repre-
zentujący nas w środowisku lokalnym; 
koło fotografi czne, organizujące za-
jęcia w plenerze, ale też pomagające 

uchwycić nam ważne wydarzenia 
z życia szkoły. Oprócz tego koło eko-
logiczne, turystyczne, informatyczne, 
zajęć sportowych, klub młodego wo-
lontariusza oraz powstałe niedawno 
koło ceramiczne. Staramy się pozy-
skać sponsora na zakup pieca do wy-
palania gliny i gdy uda nam się tego 
dokonać, będą to atrakcyjne zajęcia 
dla naszych podopiecznych.

– Niepełnosprawność często 
wiąże się z ograniczeniem 
samodzielności, czy w tej kwestii 
szkoła także może pomóc?
Przygotowanie do samodzielnego życia 
na miarę możliwości i rozbudzanie wia-
ry we własne siły to jedne z głównych 
zadań szkoły. Realizowane są poprzez 
blok zajęć rewalidacyjnych w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole za-
wodowej i przysposabiającej do pracy. 
Jest to szereg zajęć usprawniających, 
takich jak rehabilitacja, zajęcia korek-
cyjne, fakultatywne, arteterapia, ale 

też zajęcia kreatywności, gospodar-
stwa domowego, ogrodnictwa, prace 
użyteczne i sztuka użytkowa. Stara-
my się, aby młodzi ludzie po opusz-
czeniu szkolnych murów mogli lepiej 
funkcjonować w otaczającym świecie. 

– Dzieci bardzo małe też mają 
szansę na znalezienie 
u Państwa pomocy?
Od 2009 roku decyzją Starosty i Za-
rządu Powiatu Grodziskiego w szkole 
działa ośrodek wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka. Pomagamy 
małym dzieciom z różnego rodza-
ju niepełnosprawnościami i ich ro-
dzinom, do czasu rozpoczęcia nauki 
w szkole. Organizujemy zajęcia zgod-
nie z potrzebami i zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Na-
szym celem jest jak najwcześniejsze 
wspomaganie rozwoju dziecka we 
wszystkich jego wymiarach.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
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BRWINÓW
Gminny Ośrodek Kultury „OKej” 
w Brwinowie zaprasza na wernisaż 
wystawy malarstwa Henryka Wańka. 
Autor ekspozycji pochodzi ze Śląska, 
a na co dzień mieszka w Brwinowie. 
Jest malarzem grafi kiem, pisarzem, 
publicystą, krytykiem artystycznym 
i literackim. Jego prace są cenione 

w świecie sztuki. – Na ścianach Gale-
rii OKej będziemy mogli oglądać dzie-
ło Henryka Wańka „Lekcja martwej 
natury”. To spójny projekt składający 
się z kilkunastu obrazów, przybliża-
jący odbiorcy na przykładzie tema-
tyki martwej natury proces zmian, 
jaki na przestrzeni wieków dokonał 

się w sposobie przedstawiania ota-
czającego nas świata – mówi Anna 
Sobczak, dyrektor GOK-u. Wystawa 
nawiązuje do tekstów Wańka zebra-
nych w publikacji „Martwa natura 
z niczym. Szkice z lat 1990-2004”. 
Wernisaż odbędzie się 23 listopada, 
ul. Wilsona 2. (AF)

Ekspozycja prac znanego 
artysty Henryka Wańka
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Pogoda 
zdecyduje?
PRUSZKÓW
Remont drogi 
wojewódzkiej nr 
760 w Pruszkowie 
w zawieszeniu. 
– Czekamy na 
uzgodnienia 
dotyczące planowanej 
organizacji ruchu 
– mówi Monika 
Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW.

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich chce wyre-
montować fragment trasy wo-
jewódzkiej nr 760, czyli ciąg ul. 
Ludwika Waryńskiego i Ba-
talionów Chłopskich. Sfrezo-
wana ma być nawierzchnia na 
odcinku pomiędzy ul. Promy-
ka a drogą zjazdową do parku 
logistycznego. Zgodnie z har-
monogramem prace powinny 
dobiec fi nału do 27 listopada. 
Jednak drogowcy nadal nie 
mają wymaganych uzgodnień 
dotyczących planowanej or-
ganizacji ruchu. – Czekamy 
na opinie policji i samorzą-
du lokalnego dotyczące pro-
ponowanej przez projektanta 
organizacji ruchu. Zakłada-
my, że prace powinny trwać 
około tygodnia, a ruch bę-
dzie prowadzony na tym od-
cinku wahadłowo – wyjaśnia 
Monika Burdon.

Pojawia się pytanie: Czy 
przy obecnej pogodzie moż-
na przeprowadzić remont te-
go 700-metrowego odcinka 
drogi? – Obecnie aura na 
tego typu remonty jest od-
powiednia i nie ma przeciw-
wskazań do przeprowadzenia 
frezowania i ułożenia nowej 
nakładki. Jeśli jednak tem-
peratura spadnie do minus 
5 stopni Celsjusza, a my nie 
ruszymy do tego momentu 
z pracami, to remont zosta-
nie wstrzymany. Jeśli pogo-
da uniemożliwi wykonawcy 
przeprowadzenie remon-
tu, to zostanie on wykona-
ny w przyszłym roku. Prace 
powinny ruszyć gdy tylko po-
zwoli na to aura – twierdzi 
Monika Burdon.

Remont ul. Waryńskiego 
i Batalionów Chłopskich może 
być kolejnym kłopotem dla kie-
rowców. Frezowanie nakład-
ki na drodze wojewódzkiej 
zapewne spotęguje problemy 
w rejonie Ronda Sprawiedli-
wości na Żbikowie.  (AS)  

Zrobiła się fajna drużyna
Z JACKIEM 
ROMAŃCZUKIEM, 
trenerem piłkarzy 
KS Raszyn, rozmawia 
Marcin Prażmowski

Niemal do ostatniej kolejki 
toczyliście korespondencyjny 
pojedynek z Laurą Chylice 
o tytuł mistrza jesieni klasy 
„okręgowej”. Wysłaliście już… 
podziękowania do Chylic?
– Nie musimy tego robić, bo wie-
dzieliśmy, że rywal wcześniej czy 
później się potknie. Ciężko utrzy-
mać równą dyspozycję przez całą 
rundę. Sami o tym dobrze wiemy, 
bo również przeszliśmy kryzys, 
który kosztował nas utratę kilku 
punktów. Wszystkich meczów 
nie da się wygrywać.

Wszystkich nie, 
ale te rozgrywane 
u siebie owszem…
– Faktycznie, u nas prezentujemy 
się bezbłędnie, jednak wynika to 
z kilku powodów. Przede wszyst-
kim chłopaki znają niemal każdy 
centymetr murawy. Mogą liczyć na 
kibiców oraz… rywala. Ta liga ma to 
do siebie, że każda z drużyn w me-
czach wyjazdowych traci na sile.

Jednak macie słabsze strony.
– O wszystkich nie powiem, aby 
rywalom zadania nie ułatwiać, 
ale faktycznie sporo pracy przed 
nami. Myślę tu szczególnie o de-
fensywie. Co prawda strzelamy du-
żo bramek, jednak sporą ich ilość 
także tracimy. Do gry w ataku nie 
mogę mieć większych zastrzeżeń, 
chociaż powinniśmy mieć większą 
liczbę strzelonych goli.

Myślał pan o wzmocnieniach?
– Jeszcze za wcześnie o tym mó-
wić. A na pewno podawać nazwi-
ska. Potrzeba nam wzmocnień, ale 
góra dwóch zawodników. To po-
winno wystarczyć w utrzymaniu 
pierwszego miejsca.

Czyli chcecie awansować!
– Przykro byłoby roztrwonić doro-
bek, jaki wypracowaliśmy jesienią. 
W Raszynie zrobiła się fajna dru-
żyna i myślę, że działacze „staną na 

głowie”, aby to wykorzystać. Cho-
ciaż wiem, że sytuacja fi nansowa 
mogłaby być lepsza. Piłkarze grają 
wyłącznie za premie meczowe, ale 
najważniejsze, iż chcą grać o naj-
wyższe cele.

Cykl przygotowań do rundy 
wiosennej jest już dopięty?
– W zasadzie tak. Do 13 grudnia 
będziemy jeszcze  trenowali na 
własnych obiektach, a przygoto-
wania tak naprawdę rozpoczniemy 
20 stycznia. Mamy praktycz-
nie ustalone wszystkie sparingi. 
Chcemy grać z zespołami z oko-
licy, dlatego zmierzymy się cho-
ciażby z Okęciem Warszawa, 
Spartą Jazgarzew czy ŁKS Łady.

Jaka jest szansa, że w kadrze 
Polski będziemy mieli więcej 
akcentów raszyńskich. Myślę tu 
o powołanym bramkarzu Rafale 
Leszczyńskim, który przez sezon 
bronił barw KS Raszyn.
– Potencjał wśród młodzieży ma-
my spory. Zresztą systematycznie 
staramy się wprowadzać młodych 
zawodników do pierwszej kadry. Na 
dziś ewidentnie wybija się Adam 
Chrzanowski, regularnie powo-
ływany do reprezentacji U-16. 

PRUSZKÓW
Tereny zielone Parku 
Potulickich w rejonie 
ul. Hubala w Pruszkowie 
są ponownie rozjeżdżane 
przez auta. A nie tak 
dawno posiano tam 
nową roślinność... 

Stawianie aut na trawniku zdecy-
dowanie pogarsza estetykę parku. 
Mieszkańcy zwracali na to uwagę 
już w maju. Sugerowali, że kłopot 
mogłyby rozwiązać słupki lub ma-
ły płot. Pruszkowscy urzędnicy 
zapowiedzieli wówczas, że zajmą 
się sprawą. Jakiś czas temu odno-
wiono tereny zielone przy Hubala. 
Spulchniono i nawieziono nową 
ziemię, posiano trawę, zasadzo-
no krzewy. Całość wygrodzono 
taśmą. Trawniki są jednak znów 
rozjeżdżane przez samochody.

– Pojawiły się głębokie kole-
iny i błoto, młode krzewy zosta-
ły połamane. Drewniane słupki 
i taśma nie dość, że źle wyglądają, 
to nie chronią terenu przed bez-
myślnymi kierowcami – mówi 
czytelnik Robert. – Nie wierzę, 
że Pruszkowa, który jest dość bo-
gatą gminą, nie stać na kilkana-
ście metrów niewielkiego płotka. 

Nadal rozjeżdżają trawniki
Proponuję także posadzić w tam-
tym rejonie więcej krzewów lub po 
prostu żywopłotu – dodaje.

Urzędnicy podkreślają, że jeśli 
sytuacja będzie się powtarzać, roz-
ważą opcję stałego ogrodzenia. – 
Park Potulickich jest objęty opieką 
konserwatora zabytków, zależało 
nam na tym, aby park był w całości 
otwartą przestrzenią dla miesz-
kańców. Dlatego posialiśmy nową 
trawę i inną roślinność, aby przy-
wrócić trawnikom przy Hubala 
odpowiedni wygląd – zaznacza 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Skoro jednak 
sytuacja się powtarza i kierow-
cy nadal wjeżdżają na pas ziele-
ni w parku, to będziemy musieli 
pomyśleć nad zainstalowaniem 
trwałego ogrodzenia – dodaje.

Ewentualne ogrodzenie mo-
że pojawić się jednak dopiero 
w 2014 r. – Będziemy obserwo-
wać sytuację i jeśli problem bę-
dzie narastał, ogrodzimy ten 
teren. Nastąpiłoby to wiosną 
przyszłego roku, oczywiście po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kon-
serwatora zabytków – wyjaśnia 
Jakubczak-Garczyńska.  (AF) 

ADAM 
FABISIEWICZ

PRUSZKÓW
Jerzy Dudek, Michał 
i Marcin Żewłakowowie, 
Tomasz Hajto, Piotr 
Świerczewski, Maciej 
Żurawski – to tylko 
kilku byłych piłkarzy 
reprezentacji Polski, 
którzy 24 listopada 
wystąpią w turnieju 
mikołajkowym 
w pruszkowskiej 
hali Znicza. 

Znani futboliści zagrają 
razem z najbardziej uta-
lentowanymi piłkarsko 

podopiecznymi domów dziecka.
Organizatorem imprezy jest 

Fundacja Kibica, która chce też 
w ten sposób odkryć nowe talenty 
futbolowe. – Fundacja swoją sie-
dzibę ma w Pruszkowie, dlatego 

Dzieci pokopią z gwiazdami futbolu
hala Znicza jako miejsce do orga-
nizacji turnieju była dosyć oczy-
wistym wyborem. Dosłownie 
w ciągu trzech tygodni od powsta-
nia Reprezentacja Polski Funda-
cji Kibica rozegra swój pierwszy 
turniej – mówi Tomasz Zboina 
z fundacji. – Znani polscy piłka-
rze wystąpią razem z podopiecz-
nymi z domów dziecka z całego 
kraju. Nadsyłali oni fi lmy z prób-
kami umiejętności. W ten sposób 
wyłoniliśmy grupę młodych ludzi, 
którzy wystąpią w turnieju wspól-
nie z byłymi reprezentantami 
polskiej kadry – dodaje.

Na boisku zmierzą się trzy dru-
żyny. Zagrają w nich m.in.: Michał 
Żewłakow, Marcin Żewłakow, To-
masz Hajto, Piotr Świerczewski, 
Radosław Majdan, Jerzy Dudek, 
Wojciech Kowalewski, Marcin 
Mięciel, Jacek i Arkadiusz Bąk, 
Tomasz Kłos, Jacek Zieliński, 
Bartosz Bosacki, Tomasz Rzą-
sa, Tomasz Kiełbowicz, Jacek 

Krzynówek, Maciej Murawski, 
Bartosz Karwan, Kamil Kosow-
ski, Mirosław Szymkowiak, Ma-
ciej Żurawski, Andrzej Juskowiak. 

Dodatkowo w turnieju wystą-
pi zespół którego nazwę organi-
zatorzy nie ujawnią aż do startu 

rozgrywek. Do każdej z drużyn 
tworzonych przez zawodowych 
graczy zostaną przydzieleni uta-
lentowani chłopcy. Mecze odbę-
dą się w systemie każdy z każdym. 
– Formuła będzie prawdopodob-
nie taka, że w danym momencie 

na boisku w składzie ekipy bę-
dzie czterech dorosłych piłkarzy 
i dwa młode talenty – wyjaśnia.

– Głównym atutem wydarze-
nia jest zbliżenie młodych kibi-
ców do sportowców wielkiego 
formatu – mówi Bartosz Kwiat-
kowski, prezes Fundacji Kibica. 
– Wychodząc z inicjatywą „Tur-
nieju Mikołajkowego” sprawia-
my, że historia piłki nożnej dalej 
jest żywa, a przy odrobinie szczę-
ścia uda nam się odkryć młode 
talenty, których rozwojem spor-
towym moglibyśmy się zająć jako 
organizacja – dodaje.

Turniej odbędzie się w niedzielę 
24 listopada w godz. 11.00-15.00 
w hali Znicza w Pruszkowie, 
ul. Bohaterów Warszawy 4. Bilet 
wstępu to koszt 10 złotych, a zysk 
ze sprzedaży wejściówek zostanie 
przeznaczony na pokrycie kosz-
tów dojazdu zaproszonych domów 
dziecka, a także na sprzęt sporto-
wy dla młodych talentów. 

W pruszkowskiej hali Znicza znani piłkarze zagrają razem z podopiecznymi domów dziecka
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W pruszkowskiej hali Znicza znani piłkarze zagrają razem z podopiecznymi domów dziecka
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DOMINIK 
PIETRASZEK

PODKOWA LEŚNA
Od pewnego czasu dziki 
regularnie „odwiedzają” 
Podkowę, wchodzą na 
posesje mieszkańców. 
Co zrobić z natrętnymi 
zwierzakami?

Sprawa trafiła niedawno na se-
sję rady miejskiej. Małgorza-
ta Stępień-Przygoda, burmistrz 
Podkowy, poinformowała m.in. 
o „dzikowych” kosztach. – Sta-
rosta wydał decyzję na odłów 15 

Dziki chodzą po Podkowie, trafi ły też na... sesję
takich zwierzaków. To niestety 
kosztuje sporo, bo aż 50 tys. zł. 
Trzeba zorganizować specjalne 
odłownie, wynająć na około ty-
dzień co najmniej dwie osoby, 
które zajmą się łapaniem dzików, 
a podobno wcale nie jest łatwo ta-
kiego zwierza złapać, a następnie 
wywieźć go co najmniej 100 km 
od miejsca, w którym przeby-
wał – mówiła. – Najlepiej by by-
ło przepędzić je z miasta do lasu, 
ale to raczej się nie uda. Zastana-
wiamy się nad jakimiś środkami, 
które by ewentualnie odstrasza-
ły zwierzynę. Trochę szkoda tych 
50 tys. zł, ale z drugiej strony nie 

chcemy, aby ktoś poniósł szkody 
– dodawała. Niesforne dziki „od-
wiedziły” m.in. posesję jednej 
z radnych. – Dostały się na naszą 
działkę przez ogrodzenie przewra-
cając słupek i podnosząc siatkę. 
Otworzyliśmy im furtkę i bramę, 
aby mogły wyjść. One jednak nie 
skorzystały i wyszły w ten sam 
sposób co weszły, tylko w innym 
miejscu – powiedziała radna An-
na Łuksiewicz. – Na naszej działce 
nie było większych szkód i nic się 
nikomu nie stało. Jednak zanie-
pokoiła mnie jedna sytuacja. Ca-
ła akcja skończyła się około 7.30, 
gdy dziki wypadły na ul. Borsuczą 

i pognały w kierunku ul. Myśliw-
skiej. Chwilę później zdałam so-
bie sprawę, że tą drugą ulicą dzieci 
o tej porze idą do szkoły, a tam nie 
ma nawet drzewa, na które moż-
na by uciec. Co w takiej sytuacji 
zrobić? – zastanawiała się.

Burmistrz Podkowy podkreśli-
ła, że sytuacja jest trudna, trwają 

Dziki chodzą po Podkowie, trafi ły też na... sesję
poszukiwania skutecznego roz-
wiązania. – Ciężko coś z tym 
fantem zrobić. Szukamy rozwią-
zania, ale nie jest to proste. Z te-
go co wiem, do końca roku ma być 
jakaś ilość tych dzików odstrze-
lonych, ale to nie rozwiąże pro-
blemu, podobnie jak odłów tych 
15 sztuk. Natomiast jeżeli chodzi 
o zabezpieczenie terenu, to moż-
na zastosować środki chemiczne 
odstraszające zwierzynę, które się 
albo wylewa albo wysypuje przy 
ogrodzeniu. Jednak takie prepara-
ty można zastosować jedynie w ob-
rębie swoich działek, natomiast 
nie mam pojęcia jak można by to 

zrobić, aby zwierzęta nie wycho-
dziły z lasu – zaznaczyła Małgo-
rzata Stępień-Przygoda.

Głos zabrał też radny Jaro-
sław Kubicki. – Skoro sytuacja 
jest patowa, może po prostu na-
leżałoby jedynie poinformować 
mieszkańców jak mają postępo-
wać gdy spotkają dzika. Widzia-
łem miejscowość w innym kraju, 
ale w jakimś stopniu podobną do 
Podkowy, gdzie niedźwiedzie cho-
dziły po okolicy i nikt ich nie pró-
bował przeganiać. Dopiero, gdy 
pumy zaczęły się kręcić koło szko-
ły, to zostały one odłowione i od-
wiezione – twierdził.  

REKLAMA
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BRWINÓW
Policjant i strażnik gminny podczas 
wspólnego patrolu w Brwinowie za-
uważyli samochód, który nie miał 
włączonych świateł. Ich podejrze-
nia wzbudził też „wężykowaty” tor 
jazdy auta. Funkcjonariusze zatrzy-
mali kierowcę do kontroli. Od ra-
zu zauważyli, że 51-latek jest pijany 

– miał problemy z wymową i utrzy-
maniem równowagi. Mężczyzna 
przyznał, że spożywał alkohol. Do-
dał również, że kilka lat wcześniej 
stracił prawo jazdy za prowadzenie 
auta właśnie w stanie nietrzeźwo-
ści. Funkcjonariusze poddali za-
trzymanego badaniu alkomatem. 

Wynik? Ponad 3,2 promila alkoho-
lu w organizmie. Okazało się też, że 
opel, który prowadził 51-latek, nie 
miał aktualnych badań technicz-
nych. Za prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwości mężczyźnie 
grozi kara nawet dwóch lat pozba-
wienia wolności. (DP)

Zatrzymali kierowcę prowadzącego
samochód na podwójnym gazie
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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

 ► Do drukarni w Pruszkowie zatrudnię 
mężczyznę z doświadczeniem. 602 32 07 47 

 ► Drukarz - Łubna k. Piaseczna Osoby 
z doświadczeniem typu Flexo. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. tel. 227138197 516-175-697

 ► Operator – automaty pakujące 
– Sokołów k/Janek – 501 204 866 
pakowalnia@coffee-service.eu 

 ► Operator wózka widłowego – Błonie - 
Pruszków Doświadczenie, uprawnienia na 
wózki poziome elektryczne i zwykłe 
Kontakt 22-713-81-97, 506-047-950, 
516-175-697

 ► Podnajmę manikiurzystce w salonie 
fryzjerskim w Pruszkowie, 667 995 026 

 ► Serwisant – automaty pakujące 
– Sokołów k/Janek – 502 259 383 
service2@coffee-service.eu 

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

 ► Szwalnia Grodzisk Maz. zatrudni szwaczki, 
wykończarkę. Stała praca 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 
 

Szukam pracy

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

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

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626 

 ► 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 48,40 m2 , 
2 pokoje, os. Staszica tel. 660 891 806 

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

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

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 2600m2. 
Wysoki standard, zadbany i funkcjonalny 
ogród ze stawem. Pilna sprzedaż. 
733 26 26 26  

 ► 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 

 ► Lokal użytkowy w centrum Pruszkowa 
110 m2, 4 000 zł./mies. 733 26 26 26  

 ► 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  

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję do wynajęcia miejsca 
parkingowego w garażu podziemnym 
na osiedlu Przy Pałacu w Pruszkowie, 
tel. 505 829 358 

Nauka

 ► 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 

Automoto – sprzedam

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

Sprzedam

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

 ► Sprzedam duży komplet szafek drewnianych 
kuchennych wraz z szafa, komodą 
i pawlaczem. Tel 792 630 632 

Kupię

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

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

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
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RODZEŃSTWA

USŁUGI BUDOWLANE

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

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

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

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 

 ► 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 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

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

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

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

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

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

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, tel.: 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► 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 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14,  00-048 Warszawa, działającego w imieniu Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, w sprawie o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku: 
od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin Grodzisk 
Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk 
Maz. – Radziejowice). 

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod 
przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale) działki z * - będące obecnie we władaniu zarządcy 
drogi: działki nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 5/3*, 5/4*, 21 (21/1, 21/2); obręb 55 Miasto Grodzisk 
Mazowiecki: 14*; obręb 0011 Kałęczyn: 58*, 53/23 (53/25, 53/26), 44/9 (44/28, 44/31, 44/32), 44/6 (44/15, 44/16), 
44/10 (44/19, 44/20), 44/3 (44/13, 44/14), 44/2 (44/11, 44/12), 43/2 (43/6, 43/7), 43/4 (43/8, 43/9), 43/5 (43/10, 43/11), 
42/1 (42/2, 42/3), 39/1 (39/2, 39/3), 29/2 (29/5, 29/6), 29/1 (29/3, 29/4), 28 (28/1, 28/2, 28/3), 9/4 (214/1, 214/3, 214/2, 
214/4), 9/3 (213/1, 213/2), 6 (6/1, 6/2), 5 (5/1, 5/2), 57/9 (215/2, 215/1), 57/10 (57/15, 57/16), 57/12 (57/17, 57/18), 56 
(56/1, 56/2), 55/5 (55/11, 55/12), 144/7, 144/9, 143/2 (143/9, 143/10), 143/3 (143/11, 143/12), 143/6 (143/13, 143/14), 
{171/1} 211 (211/1, 211/2), {171/1} 212 (212/1, 212/2), 140/3 (140/15, 140/16), 138/1 (138/24, 138/25), 137/1, 136/5 
(136/6, 136/7), 135/18 (135/45, 135/46), 135/10 (135/49, 135/50), 135/15 (135/51,135/52), 135/2 (135/47, 135/48), 
134/1 (134/2, 134/7), 134/6 (134/8, 134/9), 133/1 (133/7, 133/8), 133/3 (133/11, 133/12), 133/2 (133/9, 133/10), 131 
(131/1, 131/2), 132/1*, 130/25, 130/31 (130/48, 130/49, 130/50), 130/26 (130/46, 130/47), 130/12 (130/44, 130/45), 
145 (145/1, 145/2), 87 (87/1, 87/2), 86 (86/1, 86/2), 85 (85/1, 85/2), 84/1 (84/2, 84/3), 67/1 (67/2, 67/3), 65 (65/1, 65/2), 
64/1 (64/2, 64/3), 63/4 (63/7, 63/8), 63/3 (63/5, 63/6), 72/1 (72/2, 72/3), 71/4 (71/8, 71/9), 71/5 (71/10, 71/11), 71/2 
(71/6, 71/7), 70/2 (70/4, 70/5), 70/3 (70/6, 70/7); Działka {171/1} - w obrębie Kałęczyn w części opisowej ewidencji 
gruntów występuje działka nr 171/1. Nieruchomość ta składa się z dwóch części o różnych stanach prawnych. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania nadano im numery 212 - część hipotekowana nieruchomości oraz 211 - część niehipotekowana. 
Tak powstałe działki podzielono zgodnie z projektem linii rozgraniczającej. Obręb 0009 Janinów: 22/1 (22/5, 22/6), 
22/2 (22/7, 22/8), 22/3 (22/9, 22/10), 22/4 (22/11, 22/12), 24 (24/1, 24/2), 27/5 (27/8, 27/9), 31/3 (31/17, 31/18), 31/8 
(31/19, 31/20), 31/9 (31/21, 31/22), 31/10 (31/23, 31/24), 31/11 (31/25, 31/26), 31/12 (31/27, 31/28), 31/13 (31/29, 
31/30), 31/14 (31/31, 31/32), 31/16 (31/33, 31/34), 28 (28/1, 28/2), 36/2 (36/3, 36/4, 36/5), 43/23 (43/32, 43/33), 43/27 
(43/34, 43/35), 43/28 (43/36, 43/37), 43/31 (43/38, 43/39), 49 (49/1, 49/2), 50/3 (50/4, 50/5), 55/3 (55/15, 55/16), 55/4 
(55/17, 55/18), 55/9 (55/19, 55/20), 162*, 156 (156/1, 156/2), 145/1 (145/2, 145/3), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 
161/2), 159 (159/1, 159/2); Obręb 0001 Adamowizna: 42*, 2/3 (2/9, 2/10), 2/2 (2/7, 2/8), 9/1 (9/2, 9/3), 11/4 (11/8, 
11/9. 11/10), 11/2 (11/6, 11/7), 11/5 (11/12, 11/13), 12/10 (12/20, 12/21), 12/1 (12/12, 12/13), 12/2 (12/14, 12/15), 12/6 
(12/16, 12/17), 12/7 (12/18, 12/19), 12/11 (12/22, 12/23), 13/1 (13/2, 13/3), 14/4 (14/16, 14/17), 14/10 (14/18, 14/19), 
14/22 (14/20, 14/24), 15/14, 15/8 (15/34, 15/35), 15/15 (15/38, 15/39), 15/10 (15/36, 15/37), 15/24 (15/40, 15/41), 15/3 
(15/32, 15/33), 16/1 (16/4, 16/5), 18/1 (18/7, 18/8), 20 (20/1, 20/2), 27/2 (27/4, 27/5), 28/4 (28/6, 28/7), 29/3 (29/11, 
29/12), 29/4 (29/13, 29/14), 29/5 (29/15, 29/16), 29/6 (29/17, 29/18), 29/7 (29/19, 29/20), 30/7*, 30/5 (30/9, 30/10), 
30/18 (30/20, 30/21), 31/2 (31/5, 31/6), 31/1 (31/3, 31/4), 38/3 (38/8, 38/9), 38/2 (38/6, 38/7), 38/4 (38/10, 38/11), 
41/10 (41/27, 41/28), 41/11 (41/29, 41/30), 41/4, 41/12 (41/31, 41/32), 41/23 (41/33, 41/34); Obręb 0023 Mościska: 
31*, 82 (82/1, 82/2), 1/1 (133/1, 133/2), 2/3 (2/7, 2/8), 2/2 (2/5, 2/6), 3 (3/1, 3/2), 4 (134/1, 134/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 
6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/1 (11/3, 11/4), 11/2 (11/5, 11/6), 12 (12/1, 12/2), 13/2 
(13/17, 13/18), 13/3 (13/15, 13/16), 13/5 (13/13, 13/14), 13/6 (13/9, 13/10), 13/7*, 13/8 (13/11, 13/12), 14 (14/1, 14/2), 
16 (16/1, 16/2), 17/3 (17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 103 (103/1, 103/2), 21 (21/1, 21/2), 25 (25/1, 25/2), 
26 (26/1, 26/2), 27/1*, 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 30/6 (30/10, 30/11), 30/1 (30/7, 30/8, 30/9), 32 (32/1, 32/2), 33 
(135/1, 135/2,135/3), 101 (101/1, 101/2), 74/1 (74/2, 74/3, 74/4, 74/5), 118 (118/1, 118/2), 73 (73/1, 73/2); Obręb 0021 
Makówka: 138*, 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2, 97/3), 59 (59/1, 59/2), 137/1 (137/12, 137/13), 137/2 
(137/14, 137/15), 137/3 (219/1, 219/2), 137/8 (137/18, 137/19), 160 (160/1, 160/2), 159, 158 (158/1, 158/2), 140 (140/1, 
140/2, 140/3), 139, 211 (211/1, 211/2, 211/3), 145 (145/1, 145/2, 145/3), 149 (149/1, 149/2), 175 (175/1, 175/3, 175/2, 
175/4), 178/2 (178/6, 178/7), 178/1 (178/3, 178/4, 178/5), 176 (176/1, 176/2); Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 344/3*, 
344/1*, 344/2*, 23/5*, 26/1*, 27/1*, 342/1*, 265/3*, 265/5*, 264/1*, 263/1*, 349 (349/2, 349/1), 13/10 (13/23, 13/22), 13/3 
(13/18, 13/19, 13/17), 13/5 (13/21, 13/20), 13/6 (13/16, 13/15), 13/7 (13/14, 13/13), 14 (14/2, 14/1), 23/6 (23/11, 23/10), 
23/3, 23/4 (23/8, 23/9, 23/7), 345 (345/2, 345/1), 257 (257/2, 257/1), 264/2, 263/2 (263/5, 263/4), 369 (369/1, 369/2), 24 
(24/1, 24/2), 348 (348/1, 348/2), 25/1 (25/3, 25/4), 27/2 (27/3, 27/5, 27/4), 342/2 (342/3, 342/4), 268/1, 268/2 (268/3, 
268/4), 267/1, 266/1; Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 11/2*, 11/1*, 12/2*, 215/1*, 215/2*, 10/1*, 66/1*, 67/1*, 215/3*, 
139/1*, 217/1*, 126/2*, 126/1*, 125/1*, 223/1*, 125/2*, 184/1*, 11/4 (11/6, 11/5), 12/1, 10/3 (10/6, 10/5), 65/22 (65/34, 
65/33), 65/20 (65/24, 65/23), 65/17 (65/26, 65/25), 65/16 (65/28, 65/27), 65/15 (65/30, 65/29), 65/11 (65/32, 65/31), 
210 (210/2, 210/1), 139/7 (139/15, 139/14), 139/6 (139/13, 139/12), 139/5 (139/11, 139,10), 139/3 (139/9, 139/8), 126/3 
(126/4, 126/5), 125/4 (125/7, 125/9, 125/8), 125/3 (125/6, 125/5), 184/2 (184/3, 184/4), 171 (171/2, 171/1), 170 (170/2, 
170/1), 169 (169/2, 169/1), 168 (168/2, 168/1), 167 (167/2, 167/1), 166 (166/2, 166/1), 12/3 (12/4, 12/5), 13 (13/3, 13/4), 
14 (14/1, 14/2), 208 (208/1, 208/2), 71/2 (71/4, 71/5), 68 (68/3, 68/4), 66/2 (66/5, 66/6 ), 67/3 (67/5, 67/6), 67/4 (67/7, 
67/8), 228 (228/1, 228/2), 140/1 (140/5, 140/6), 140/2 (140/7, 140/8), 140/3 (140/9, 140/10), 140/4 (140/11, 140/12), 
231 (231/1. 231/2), 141 (141/1, 141/3, 141/2, 141/4), 211 (211/2, 211/1, 211/3), 150 (150/2, 150/1, 150/3), 213 (213/2, 
213/1, 213/3), 203 (203/1, 203/3, 203/2), 200 (200/1, 200/2), 197 (197/1, 197/2), 194 (194/1, 194/2), 191 (191/1, 191/2), 
189 (189/1, 189/2), 187 (187/1, 187/2), 185 (185/1, 185/3, 185/2), 216 (216/1, 216/3, 216/2, 216/4), 186 (186/2, 186/1, 
186/3, 186/4); Obręb 04 Budy Józefowskie: 289*, 286 (286/2, 286/1), 287 (287/2, 287/1), 288 (288/2, 288/1); Obręb 14 
Nowe Budy: 247 (247/2, 247/1, 247/3), 231 (231/2, 231/1, 231/3), 230 (230/2, 230/1, 230/3); Obręb 02 Adamów Wieś: 
13/3 (13/10, 13/11), 71/1 (71/2, 71/3), 68 (68/2, 68/1, 68/3, 68/4), 69 (69/1, 69/3, 69/2, 69/4), 70 (70/1, 70/2, 70/3), 279 
(279/1,279/2, 279/3); Obręb 01 Adamów Parcel: 111 (111/1, 111/2, 111/3), 112 (112/1, 112/2); Obręb 19 Radziejowice: 
427*, 115/2*, 426 (426/2, 426/3, 426/1, 426/4), 433 (433/2, 433/1), 91/3 (91/7, 91/6), 91/5 (91/9, 91/8), 93/3 (93/6, 93/5), 
93/4 (93/8, 93/7), 95/2 (95/5, 95/4), 97/3 (97/10, 97/9), 97/1 (97/8, 97/7), 99/1 (99/7, 99/6), 99/3 (99/5, 99/4), 307/1 
(307/4, 307/3), 101/3 (101/7, 101/8, 101/6), 103/1 (103/5, 103/4, 103/6), 116 (116/1, 116/2), 129/1 (129/3, 129/4), 131 
(131/1, 131/2), 132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 460/2 (460/24, 460/25), 460/17 (460/22, 
460/23), 460/16 (460/18, 460/19), 460/6 (460/20, 460/21), 142/21 (142/25, 142/26).

Działki inwestycyjne – działki rzeczne: obręb 0011 Kałęczyn: 27/6, 75/1; Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 350; 
Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 234, 217/2.

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące 
w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości: 
działki nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 20, obręb 0011 Kałęczyn: 63/4, 36/6, 36/3, 37, 38, 143/3, 44/3, 
43/5, 134/1, 134/6, 133/1, 133/3, 133/2, 131, 33/1, 130/31, 32, 130/26, 130/12, 145, 99, 89, 87, 31, 85, 9/4, 9/2, 8/11, 5, 
57/9, 72/1, 56, 70/2, 55/7, 55/9, 55/10, 70/3; Obręb 0001 Adamowizna: 15/15, 2/3, 2/2, 13/1, 14/4, 15/8, 15/16, 18/1, 
19/1, 25/20, 31/2, 31/1, 29/3, 28/4; Obręb 0009 Janinów: 24, 27/3, 31/3, 31/8, 31/9, 31/10, 28, 36/1, 36/2, 43/4, 43/10, 
43/12, 43/16, 43/18, 43/22, 48, 49, 50/2, 55/8, 55/2, 55/3, 55/9, 43/31, 43/27, 43/23, 55/4; Obręb 0023 Mościska: 23/9, 
12, 11/1, 11/2, 10, 82, 1/1, 2/2, 3, 103, 4, 20/1, 21, 22, 23/1, 8, 27/2, 27/3, 30/1, 30/5, 13/6, 33, 14, 16, 101; Obręb 0021 
Makówka: 140, 97, 175, 178/1, 59; Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 369, 349, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 23/6, 26/2, 23/4, 
27/2, 342/2, 268/2, 265/8, 258/1; Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 12/3, 10/3, 207/2, 53, 13, 14, 208, 71/2, 209, 65/1, 
216, 163, 228, 65/11, 210, 139/5, 139/3, 223/1, 223/2, 169; Obręb 02 Adamów Wieś: 13/2; Obręb 01 Adamów Parcel: 
112; Obręb 19 Radziejowice: 117, 133, 135, 136. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, II piętro, pok. 607 w dniach: pn.  
– w godzinach 12.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00.-12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski 
dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.2.17.2013.MK3
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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

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

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
Pruszków, dnia 18.11. 2013r. 
L.dz.WI.724. 43 .2013.AM 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13) zawiadamiam: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Pruszkowa”

Wyłożenie projektu planu odbędzie się od dnia 22 listopada 2013r. do 
dnia 20 grudnia 2013r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie w pok. 112 w godzinach: poniedziałki, wtorki, 
środy, czwartki piątki: 9 00 - 14 00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta 
Pruszkowa lub chce wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie, może 
wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa   z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.12.2013r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta 
Pruszkowa. 

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 
ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl 

Prezydent Miasta  Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński 

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze 
w okresie od 08.11.2013 r. – 29.11.2013 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  oraz 
w okresie od 20.11.2013 r. - 02.01.2014 r. zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów 
przeznaczonych do zbycia oraz nieruchomości lokalowych przeznaczonych 
do zbycia na rzecz najemców.”

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

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88
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STYLOWY I DYNAMICZNY HATCHBACK
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

DreamWorks Turbo © 2013 DreamWorks Animation L.L.C.

AutoWola – ul. Połczyńska 10 – 01-378 Warszawa – www.autowola.pl


