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Będą rogatki 
na przejazdach?

REGION

Urząd Transportu 
Kolejowego nakazał usunięcie 
nieprawidłowości na kilkunastu 
przejazdach WKD. Nie spełniają 
m.in. warunków zapewniających 
bezpieczeństwo. Mieszkańcy 
obawiają się, że na przejazdach 
m.in. w Komorowie mogą zostać 
ustawione szlabany, które 
utrudniłyby przeprawę 
przez torowiska.  4

Podwyżka biletów ZTM blisko, a mieszkańcy z drugiej strefy nie mają co liczyć na wsparcie
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Ksawery 
narozrabiał

REGION

Nasz region nawiedził orkan 
Ksawery. I mocno narozrabiał. 
Strażacy z powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego 
mieli pełne ręce roboty. Odnotowali 
blisko 130 interwencji.  5

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Od 1 stycznia Zarząd 
Transportu Miejskiego 
wprowadza kolejną 
podwyżkę cen biletów. 
Podróżni z okolic stolicy 
nie mają co liczyć na 
wsparcie... 

K omunikacja nadzoro-
wana przez stołeczny 
ZTM cieszy się ogrom-

ną popularnością wśród pasa-
żerów zarówno z Warszawy 
jak i pobliskich miejscowości. 
Największym udogodnieniem 
dla podróżnych jest Warszaw-
ska Karta Miejska, która dzięki 
formule wspólnego biletu umoż-
liwia poruszanie się, na określo-
nym obszarze, różnymi środkami 
komunikacji – metrem, tram-
wajem, autobusem, pociągiem. 

Jednak ceny biletów w ostat-
nich latach znacznie wzrosły, 
ale to nie koniec. W styczniu 
zacznie obowiązywać nowy, 
podwyższony, cennik biletów 
ZTM. – Warszawa, żeby po-
móc mieszkańcom wprowadza 

Wiaduktem 
w styczniu

GRODZISK MAZOWIECKI

Pierwotnie Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zakładał, że wiadukt 
w Grodzisku będzie udostępniony 
w marcu 2014 r. W październiku 
rozeszła się wiadomość, że 
zostanie otwarty już w grudniu tego 
roku. Jednak nie. – Na dziś realnym 
terminem jest połowa stycznia 
2014 roku – mówi Monika Burdon, 
rzecznik MZDW.  7
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Władze stolicy postanowiły 
wprowadzić Kartę Warszawia-
ka uprawniającą do kupienia 
tańszych biletów. Dzięki temu 
manewrowi osoby odprowadza-
jące podatki w stolicy podwyżki 

biletów praktycznie nie odczują. 
Podobnych rozwiązań domaga-
ją się mieszkańcy drugiej strefy 
biletowej, ale szanse są małe... 
– Gdybyśmy teraz wprowadzi-
li jeszcze dopłaty do WKM to 

oznaczałoby, że godzimy się na 
politykę ZTM-u i płacimy po-
dwójnie – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa.

Kartę Warszawiaka i ulgi na bi-
lety. A co z nami? Czy nasi wło-
darze też przygotowują dla nas 
wsparcie? – pytają pasażerowie 
z naszych okolic. 

Program podwyżek wpro-
wadzony kilka lat temu przez 
stołecznych radnych zakładał 
rozłożenie ich w czasie. Pierw-
sze zmiany cen miały miejsce 
w sierpniu 2011 roku, kolejne 
wprowadzono 1 stycznia 2013 r., 
a trzecia (miejmy nadzieję że 
ostatnia) podwyżka wejdzie 
w życie na początku przyszłego 
roku. Od 1 stycznia z oferty ZTM 
mają zniknąć bilety 40- i 60-mi-
nutowe. W ich miejscu poja-
wi się bilet 75-minutowy w ce-
nie 4,40 zł, uprawniający do 
dowolnej liczby przesiadek. 

Kto najdotkliwiej odczuje 
podwyżki? Pasażerowie dru-
giej strefy biletowej, czyli m.in. 
Pruszkowa Piastowa, Nada-
rzyna i Raszyna. Dziś za bilet 
30-dniowy imienny na pierw-
szą i drugą strefę płacą 196 zł, 
jednak od stycznia jego cena 
wzrośnie o 14 zł. W przypad-
ku biletu 90-dniowego pod-
wyżka wyniesie 56 zł, „skoczy” 
z 474 zł do 536 zł.
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Nie dopłacą nam do karty  

SALON CZYNNY:
w dni powszednie od 8.00 do 20.00 w soboty od 8.00 do 15.00

UWAGA: pracujemy też 22 (niedziela) i 24 grudnia od 8.00 do 15.00
31.12 (Sylwetser) od 8.00 do 19.00

KUP METAMORFOZĘ W PREZENCIE
Elegancko zapakowane zaproszenie 
na makijaż i stylizację nowej fryzury

przez Katarzynę Kurzaj 
w cenie 250 zł, kupisz w salonie 

KATARZYNA KURZAJ PIĘKNE WŁOSY
w Pruszkowie, 

przy ul. Hubala 7 (obok kościoła) 
tel. 22 759 82 82.

Zapraszamy 
do Galaktyki Gier  5
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W szkołach na terenie brwinow-
skiej gminy rozpoczęły się zaję-
cia dodatkowe dla uczniów klas 
I–III w ramach unijnego projek-
tu „Umiem coraz więcej”. Na re-
alizację tego zadania Brwinów 
otrzymał z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz od Skarbu 

Państwa ponad 233 tys. zł. Projekt 
objął doposażenie bazy dydaktycz-
nej, a także organizację zajęć do-
datkowych w czterech szkołach 
podstawowych – dwóch w Brwi-
nowie oraz placówkach w Otrębu-
sach i Żółwinie. W ramach zajęć, 
które potrwają do końca czerwca 

2014 roku, uczniowie wezmą udział 
w lekcjach mających rozwinąć ich 
zainteresowania, a także niwelo-
wać dysfunkcje oraz dysproporcje 
edukacyjne. Łącznie zaplanowano 
ponad 2,7 tys. godzin zajęć dydak-
tycznych, z których skorzysta 
około 515 dzieci. (AF)

WiadomościGAZETA WPR

BRWINÓW

„Umiem coraz więcej”, czyli zajęcia 
dodatkowe dla uczniów klas I – III

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

Piątek, 13 Grudnia 2013
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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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GRODZISK MAZOWIECKI
Pasażerowie 
Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej 
mogą już korzystać 
z powiększonego 
parkingu przy 
przystanku Piaskowa 
w Grodzisku.

Obiekt znajduje się tuż za przy-
stankiem w rejonie ulicy Piasko-
wej. – Właściwie to poprzedni 
parking został po prostu powięk-
szony. Tamten miał kilkanaś-
cie miejsc, a obecnie zaparkuje 
na nim 90 samochodów – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej. – Inwestorem by-
ło miasto, które zdecydowało się 
powiększyć obiekt – dodaje. 

Nowy parking jest bezpłatny. 
Aby na nim zostawić samochód 
nie trzeba też posiadać ważne-
go biletu WKD.

W ciągu kilku lat parkingów 
przy przystankach Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej przybę-
dzie. – Budowa lub organizacja 
miejsc parkingowych jest ujęta 
w naszej kilkuletniej perspek-
tywie, natomiast w najbliższej 
przyszłości poza planowanym 
parkingiem przy Podkowie Leśnej 
Głównej, konkretnych lokaliza-
cji na razie nie mamy – twierdzi
Krzysztof Kulesza.  (DP)

Większy parking przy linii WKD

GRODZISK MAZOWIECKI
Wzorem ubiegłych lat od 
1 grudnia przy grodziskim 
Centrum Kultury działa 
sztuczne lodowisko. 
Obiekt będzie dostępny do 
15 marca przyszłego roku.

Lodowisko ma tafl ę o wymiarach 
20 x 40 m. Ogrodzone jest bandą. 
W godz. 8.00–15.00 z obiektu ko-
rzystają uczniowie lokalnych szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych w ramach lekcji wychowania 
fi zycznego, ale nie tylko. – Lodowi-
sko w dni powszednie przez cały 
dzień jest dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców. Przy czym 

Można już kręcić piruety na lodowisku

REKLAMA

darmowy wstęp dotyczy osób 
poniżej 18. roku życia. Pozostali 
zapłacą za bilet wstępu 4 złote, wy-
pożyczenie łyżew to z kolei koszt 
5 zł – mówi Czesław Szaniawski, 
koordynator lodowiska. – Nowin-
ką w porównaniu do lat poprzed-
nich jest to, że jednorazowy bilet 
wstępu uprawnia do korzysta-
nia z lodowiska przez 75 minut, 
a nie przez godzinę, jak do tej po-
ry – dodaje. Obiekt jest czynny 
codziennie, również w niedziele 
i święta. W czasie ferii zimowych 
dzieci z Grodziska skorzystają 
z lodowiska za darmo.

A jak ma funkcjonować obiekt 
podczas zbliżających się świąt? 

– Lodowisko zostanie otwarte 
w Wigilię do około godz. 14.00, 25 
grudnia będzie nieczynne, a dzień 
później zostanie otwarte około 
południa – twierdzi Szaniawski.

Miłośnicy lodowiskowych piru-
etów nie muszą się martwić o od-
powiedni sprzęt. Przy lodowisku 
działa wypożyczalnia łyżew, tam 
też można je naostrzyć. W dobry 
nastrój łyżwiarzy wprowadzi 
ma muzyka dobiegająca z gło-
śników. Obiekt jest wyposażo-
ny w zaplecze sanitarne: toalety 
i kosze na śmieci.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
operator lodowiska zorganizu-
je imprezy kulturalno-sportowe. 

Mogą to być konkursy, gry, po-
kazy. Imprezy mają zachęcać 
dzieci, młodzież i dorosłych 
do aktywnego wypoczynku 
również zimą.  (AF) 

– Całe lato był problem z do-
jazdami gdziekolwiek a teraz 
jeszcze podniosą ceny biletów. 
Szkoda że nie wzrastają pen-
sje... – podkreśla internautka 
Aśka. Wiele osób zastanawia 
się, czy okoliczne samorządy 
będą wspierać mieszkańców 
i zapewnią dopłaty do Warszaw-
skiej Karty Miejskiej. Takie roz-
wiązanie ma być wprowadzone 
w Markach, gdzie dzięki Karcie 
Markowianina mieszkańcy będą 
mogli kupić WKM dużo taniej. 

Nie ma co liczyć na podobne 
rozwiązania w Pruszkowie. – Już 
dziś płacimy 3 mln zł za Szybką 
Kolej Miejską oraz Wspólny Bi-
let. Pewną formą dotacji jest też 
honorowanie WKM w czterech 
liniach autobusowych organi-
zowanych przez miasto. Gdyby-
śmy teraz wprowadzili jeszcze 
dopłaty do WKM, to oznacza-
łoby, że godzimy się na polity-
kę ZTM-u i płacimy podwójnie 

– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Pruszkowscy włodarze chcie-
li, by ceny biletów na drugą stre-
fę były mniejsze. Z negocjacji nic 
nie wyszło. – ZTM co roku ma 
obcinane dotacje ze stołecznego 
budżetu. Muszą więc znaleźć pie-
niądze i podwyższają ceny biletów 
– twierdzi Kurzela. – Rozmawia-
liśmy z władzami Warszawy na 
temat obniżek cen dla drugiej 
strefy. Nie doszliśmy jednak do 
porozumienia – dodaje. 

Jak więc pomóc pasażerom? 
Jednym z proponowanych roz-

wiązań jest stworzenie linii auto-
busowej dowożącej mieszkańców 
Pruszkowa i Piastowa do stacji 
Ursus Niedźwiadek. – Zorgani-
zowanie bezpłatnych autobusów 
byłoby dla nas tańsze niż współ-
fi nansowanie Wspólnego Biletu. 
Jednak komunikacja autobuso-
wa w godzinach szczytu jest za-
wodna, a dodatkowo pasażerowie 
musieliby się przesiadać. Jest to 
swego rodzaju niedogodność. 
Plusem byłaby natomiast moż-
liwość kupienia WKM tylko na 
pierwszą strefę biletową.  Nie 
jest to jednak generalnie dobre 
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Podwyżka biletów ZTM blisko, a mieszkańcy z drugiej strefy nie mają co liczyć na wsparcie

Nie dopłacą nam do karty  
rozwiązanie. Sami zmagamy się 
z podobnym problemem. Linie 
autobusowe dowożą na prusz-
kowski dworzec mieszkańców 
z Brwinowa czy Nadarzyna. 
Gminy te nie chcą się dokła-
dać do opłat dla ZTM, a my nie 
możemy przecież zakazać im 
organizowania komunikacji 
– podkreśla Kurzela. 

Okazuje się jednak, że ZTM 
nie podwyższył opłat za funkcjo-
nowanie SKM i Wspólnego Bile-
tu w przyszłym roku. Dlaczego? 
– W 2013 roku za usługi ZTM-
-u musieliśmy zapłacić o prawie 
30 proc. więcej niż w roku 2012. 
Dotyczyło to zarówno Wspólnego 
Biletu, jak i kursów SKM. Ceny 
na 2014 r. pozostały bez zmian. 
Wszystko dzięki referendum 
w sprawie odwołania prezydent 
Warszawy. Spotkanie w sprawie 
współpracy z ZTM mieliśmy na 
dwa tygodnie przed głosowaniem. 
Skończyło się po pięciu minutach 
i do tego bardzo korzystnie dla 
nas – wyjaśnia Kurzela. 
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MILANÓWEK
Władze Milanówka chcą uspraw-
nić komunikację w rejonie ul. Pa-
siecznej. Jest to niewielka uliczka, 
ale znajdują się przy niej prywatna 
fi rma i budynek „C” milanowskie-
go urzędu miasta. – Planowane 
odwrócenie ruchu jednokierunko-
wego w ul. Pasiecznej, do którego 

dojdzie w ciągu najbliższych dni, 
stało się możliwe po utwardze-
niu ul. Zachodniej na odcinku od 
ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt.  
Zmiana ta ma na celu usprawnie-
nie komunikacji w tej części mia-
sta – powiedział Jakub Karpowicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 

Milanówka. Obecnie na ul. Pasiecz-
nej ruch jednokierunkowy prowa-
dzony jest od ul. Słowackiego do 
ul. Wielki Kąt, po zmianach sytu-
acja będzie odwrotna. W kierunku 
ul. Słowackiego od ul. Wielki Kąt 
będzie można pojechać równole-
głą ul. Zachodnią. (DP)

Zamierzają zmienić organizację 
ruchu na ulicy Pasiecznej

Piątek, 13 Grudnia 2013

Dziecięcy wózek
dla trojaczków
GRODZISK MAZOWIECKI
Zdrowi, weseli, 
lubią dokazywać. 
O kim mowa? Chodzi 
o Kornela, Kacpra 
i Karola, czyli trojaczki 
z Grodziska. 

Władze gminy wręczyły ro-
dzicom chłopców prezent 
w postaci wózka dla dzieci.

Kacper, Kornel i Karol 
Krawczykowie urodzili się 
15 paź dziernika. Wraz z ro-
dzicami – Małgorzatą i Bar-
tłomiejem – tworzą szczęśli-
wą rodzinę. Mama chłopców 
zajmuje się wychowaniem 
dzieci, do taty należy utrzy-
manie domu, więc pracu-
je zawodowo. Jak sprawują 
się trojaczki? Kacper zasy-
pia wyłącznie ze smoczkiem 
i kołysany przez mamę, Ka-
rol jest najgrzeczniejszy, 
Kornel nie uśnie bez przy-
tulenia. Rodzina państwa 
K r awc z y k ów  p o c h o d z i 
z Grodziska i tu mieszka.

Władze Grodziska, znane 
z polityki prorodzinnej, po-
stanowiły uhonorować chłop-
ców i ich rodziców prezentem 
w postaci dziecięcego wózka. 
Uroczystego wręczenia po-
darunku podczas listopa-
dowej sesji rady miejskiej 
dokonali jej wiceprzewodni-
czący Marek Czarnecki i bur-
mistrz miasta Grzegorz Be-
nedykciński. Zachęcili mło-
dych rodziców do korzystania 
z Karty Dużej Rodziny.  (KG)

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Trwa ustalanie 
kategorii przejazdów 
kolejowych na 
linii WKD. Mieszkańcy 
obawiają się, że na 
niektórych mogą 
pojawić się rogatki, 
co w godzinach
szczytu byłoby 
dużym utrudnieniem 
w przeprawie na drugą 
stronę torów.

Pod koniec października 
Urząd Transportu Ko-
lejowego nakazał usu-

nięcie nieprawidłowości na 
kilkunastu przejazdach War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
Zdaniem UTK nie spełniają 
one warunków technicznych 
i organizacyjnych zapewnia-
jących bezpieczeństwo. Cho-
dzi np. o prowadzenie ruchu 
pociągów przy nieustalo-
nych aktualnych kategoriach 
tych przejazdów. 

Tymczasem mieszkańcy oba-
wiają się, że na przejazdach ko-
lejowych m.in. w Komorowie 
mogą zostać ustawione szla-
bany, które znacznie utrudni-
łyby przeprawę przez torowisko. 
– UTK ostatnio kontrolowało 
przejazdy, aby ustalić ich kate-
gorię, w tym m.in. ten w Komo-

Rogatki na przejazdach WKD?
rowie – mówi Marcin, mieszka-
niec Komorowa. – Z tego co uda-
ło mi się dowiedzieć, ze wzglę-
du na duży ruch samochodo-
wy prawdopodobnie zostanie 
tam ustalona kategoria A, czy-
li wymuszająca zainstalowa-
nie rogatek. Takie rozwiązanie 
w godzinach szczytu całkiem 
zablokowałoby ruch. Przecież 
w tym czasie pociągi kursują do 
i z Warszawy co chwila, a prze-
jazdy muszą być zamykane na 
kilka minut przed przyjazdem 
składu. Szykuje nam się komu-
nikacyjna katastrofa – dodaje.

WKD potwierdza, że taka 
kontrola była, ale bez UTK. 
– 26 listopada br. na przejeź-
dzie kolejowym zlokalizowanym 
w sąsiedztwie stacji Komorów 

sąsiadujących z obiektem, policji 
oraz zarządcy infrastruktury ko-
lejowej (WKD) – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
– Zwołanie komisji dotyczyło nie 
tylko przejazdu w Komorowie, 
ale również innych przejazdów 
zlokalizowanych w najbliższej 
okolicy. Było związane z aktu-
alizacją danych oraz, tam gdzie 
to niezbędne, ponowną wery-
fi kacją w postaci komisyjnych 
pomiarów natężenia ruchu na 
przejazdach warunkującą po-
twierdzenie dotychczasowej 

lub przyznanie nowej kategorii 
przejazdu – dodaje.

Czy w Komorowie lub na in-
nym przejeździe pojawią się 
szlabany? – Proces ustalania 
kategorii poszczególnych prze-
jazdów znajduje się w trakcie 
realizacji i obecnie nie zosta-
ły jeszcze podjęte jakiekolwiek 
decyzje mogące skutkować 
podniesieniem kategorii które-
gokolwiek z przejazdów. W przy-
padku, gdyby ewentualna nowa 
kategoria przejazdu wymaga-
łaby instalacji rogatek, zostaną 
podjęte wszystkie niezbędne 

czynności służące podniesie-
niu bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym określone aktual-
nie obowiązującymi przepisami 
prawa, które jako zarządca in-
frastruktury możemy i musimy 
stosować – podkreśla Kulesza.

Rzecznik WKD zaznaczył też, 
że w związku z obecną sytuacją na 
linii Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej, zastosowano środki pod-
noszące bezpieczeństwo. Chodzi 
o ustawienie przed przejazdami 
znaków „STOP” oraz zmniej-
szenia prędkości nadjeżdżają-
cych pociągów do 20 km/h. 

Mieszkańcy obawiają się, że szlabany mogą utrudnić przeprawę na drugą stronę torów
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 Przejazd kolejowy w Komorowie

Mieszkańcy obawiają się, że szlabany mogą utrudnić przeprawę na drugą stronę torów

Urząd Transportu 
Kolejowego 
nakazał usunięcie 
nieprawidłowości 
na kilkunastu 
przejazdach WKD

spotkała się komisja w celu 
określenia kategorii przejaz-
du. W skład komisji wchodzili 
przedstawiciele m.in. zarząd-
cy drogi, zarządcy terenów 
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Niepubliczne Przedszkole 
Tuptuś w Brwinowie 
funkcjonuje już od 6 lat. 
To wystarczająco długo 
aby zdobyć renomę 
i doświadczenie 
w zakresie opieki 
i wychowania dzieci 
w wieku od 1 do 6 lat. 
W tym czasie placówka 
dostosowywała swoją 
ofertę do potrzeb 
środowiska lokalnego 
stopniowo poszerzając 
zakres współpracy 
ze specjalistami
z różnych dziedzin 
oraz instruktorami 
w ramach realizacji 
zajęć dodatkowych 
wspierających 
umiejętności 
i zainteresowania dzieci.

Od września br. prowa-
dzony jest oddział inte-
gracyjny, zapewniający 

opiekę dzieciom z defi cytami roz-
wojowymi, który cieszy się spo-
rym zainteresowaniem oraz 

Fachowe wsparcie na przedszkolnym starcie

uznaniem wśród rodziców. Pe-
dagodzy zatrudnieni w przed-
szkolu, w tym pedagog specjalny, 
posiadają kwalifi kacje do objęcia 
dzieci już od 1 roku życia wcze-
snym wspomaganiem rozwoju, 
które opiera się na współpracy 
psychologa, logopedy, terapeu-
ty SI, nauczyciela korektywy 
i wysoko kwalifi kowanej kadry 
wychowawców.  W dzisiejszych 
czasach można zauważyć, że jest 
coraz więcej wymagających po-
mocy dzieci, mających różny sto-
pień zaburzeń psychoruchowych 
i nie tylko. Podjęta współpraca 

ze specjalistami w dziedzinie 
logopedii, psychologii, gimna-
styki korekcyjnej czy terapii in-
tegracji sensorycznej pozwoliła 
na stworzenie zespołu diagno-
styczno-wspierającego. Logo-
peda przeprowadza diagnozę 
wszystkich dzieci w zakresie 
rozwoju mowy. Podczas zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 
prowadzone są ćwiczenia arty-
kulacyjne i oddechowe, zwracana 
jest uwaga na prawidłową artyku-
lację głosek. Psycholog wspiera 
nauczycieli i rodziców w co-
dziennych kontaktach z dziećmi, 

a wychowanków w rozwoju inte-
lektualnym, poznawczym, spo-
łecznym, a przede wszystkim 
emocjonalnym. Przedszkole jest 
miejscem, w którym nie trudno 
zauważyć dzieci z grupy ryzyka 
zaburzeń SI. Dzięki odpowied-
niemu zapleczu w postaci sali 
wyposażonej w specjalistyczny 
sprzęt terapeuta integracji sen-
sorycznej może prowadzić in-
dywidualne zajęcia wspierające 
rozwój dzieci z różnego rodzaju 
dysharmoniami rozwojowymi tj. 
zaburzenia koordynacji rucho-
wej, dysleksji czy opóźnionym 

rozwojem psychomotorycznym. 
W placówce nauczyciel korekty-
wy czuwa na prawidłową posta-
wą wychowanków i reaguje już 
na pierwsze objawy różnego ro-
dzaju wad. Zapewniona opieka 
medyczna w postaci konsultacji 
lekarza pediatry czuwającego nad 
zdrowiem fi zycznym dopełnia 

wielowymiarowe wsparcie pra-
widłowego rozwoju dziecka. 
Dzieci uczące się go od wcze-
snego dzieciństwa języków ob-
cych mają lepszą wymowę oraz 
płynniej mówią, dlatego też dzie-
ci uczęszczające do przedszkola 
już od najmłodszych lat oswajają 
się z językiem angielskim, ucząc 
się piosenek, wierszyków czy 
też prostych zdań utrwalanych 
podczas codziennie wykony-
wanych czynności. U takiej pla-
cówce każde dziecko objęte jest 
fachową opieką pedagogiczną, 
w ramach której prowadzona jest 
szczegółowa diagnoza osiągnię 
dzieci i ich możliwości rozwojo-
wych. Dzięki temu każdy rodzic 
otrzymuje pełną informację doty-
czącą swojego dziecka tak w sferze 
fi zycznej jak i psychicznej, w tym 
również emocjonalnej. 

Z tym Kuponem jeśli się pojawisz
w przedszkolu do końca roku 

otrzymasz zniżkę na opłatę czesnego 
w postaci 45%
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PREZENT KUPUJESZ, DRUGI OD NAS 
ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

tel. 731 00 08 08
Pruszków
ul. Emancypantek 4
www.majestic-derm.pl

ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

UWAGA PANOWIE 
NAJLEPSZY 
PREZENT 
DLA PAŃ!
GDY TEN PREZENT 
PODARUJESZ 
TO KOBIETĘ 
OCZARUJESZ

REKLAMA

Kolejny odcinek 
za blisko 80 mln zł
REGION
Zarząd Miejskich 
Inwestycji Drogowych 
rozstrzygnął przetarg 
na kolejny fragment 
ul. Nowolazurowej 
– od Chrościckiego 
do Połczyńskiej. 

Nowolazurowa będzie docelo-
wo przebiegać przez warszaw-
skie dzielnice Ursus, Włochy 
i Bemowo. Połączy Al. Jerozo-
limskie z ul. Połczyńską.

ZMID rozstrzygnął prze-
targ na kolejny odcinek tej 
drogi – od ul. Chrościckiego do 
ul. Połczyńskiej. Firma Skanska 
za wybudowanie 950-metro-
wego fragmentu trasy (w tym 
550-metrowy wiadukt nad to-
rami stacji Warszawa Główna 
Towarowa) otrzyma 78,7 mln zł.

Nowy odcinek będzie miał 
dwie jezdnie (po dwa pasy ru-
chu). Na ok. 600-metrowym 
fragmencie przebudowana zo-
stanie też ul. Połczyńska, a na 
skrzyżowaniu z ul. Nowolazu-
rową pojawi się rondo z sygna-
lizacją świetlną.

Umowa z wykonawcą po-
winna zostać podpisana jesz-
cze w tym roku. Firma Skansa 
będzie miała 21 miesięcy na re-
alizację inwestycji.  (DP)
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PRUSZKÓW
Zatrucie tlenkiem węgla w prusz-
kowskim bloku. – Ubiegłej nocy 
(z 7 na 8 grudnia – przyp. red.) trzy 
osoby w tym dwójka dzieci miesz-
kające w bloku przy ulicy Przy 
Księżycu zatruły się czadem – po-
informował nas czytelnik Łukasz. 
Okazało się, że chodzi o cztery, 

a nie trzy osoby. – Około półno-
cy zostaliśmy wezwani do jednego 
z mieszkań przy ul. Przy Księżycu 
w Pruszkowie. Cztery osoby w tym 
trójka dzieci zostały zabrane do 
szpitala z podejrzeniem zatrucia 
tlenkiem węgla. W nocy straż prze-
prowadziła pomiary tlenku węgla 

i ten stwierdzono tylko przy wej-
ściu do lokalu. Pomiar powtórzono 
dziś rano i już urządzenia czadu nie 
wykryły. Nie wiadomo więc skąd się 
wydobywał – powiedział kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. (DP)

Cztery osoby zabrane do szpitala 
po zatruciu tlenkiem węgla

 Połamane drzewa w pruszkowskim Parku Potulickich

Zapraszamy 
do Galaktyki Gier
Galaktyka Gier, to jedno-
cześnie sklep oraz miejsce 
spotkań. Co znajdziemy w Ga-
laktyce? Wszystko! Sklep ofe-
ruje ponad 2 tys. produktów 
zarówno polskich jak i zagra-
nicznych wydawców. Oferta 
jest szeroka i zaspokoi potrze-
by wszystkich klientów. Nie 
brakuje tu tytułów dla osób 
rozpoczynających przygodę 
z planszówkami, miłośników 
tradycyjnych tytułów, jak en-
tuzjastów gier karcianych.

Dla zaangażowanych ama-
torów domowej rozrywki ofe-
rowane są gry bitewne, które 
pozwalają również na własno-
ręczne tworzenie okazałych 
makiet i modeli historycznych. 
Co ważniejsze sprzedawcy 
chętnie udzielą wskazówek 
zarówno w zakresie doboru 
gier, jak i malowania modeli. 

W grudniu sklep czynny 
jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00–20.00, w sobo-
ty w godz. 10.00–16.00. Do-
datkowo w dwie niedziele 15 
i 22 grudnia zakupy w Galak-
tyce Gier będzie można zrobić 
w godz. 10.00–14.00.

Galaktyka Gier 
ul. Kościelna 23,  Pruszków. 

Tel. 504 86 38 31.
Znajdź nas w sieci: 

www.facebook.pl/
GalaktykaGierPolska

ADAM 
FABISIEWICZ

REGION
Połamane drzewa, 
zerwane linie 
energetyczne 
i telekomunikacyjne, 
uszkodzone budynki, 
samochody – to dzieło 
jednego sprawcy. 
Od 5 do 7 grudnia 
nasz region nawiedził 
orkan Ksawery. 
I narozrabiał... 

Strażacy z powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego 
mieli pełne ręce roboty. 

Odnotowali blisko130 inter-
wencji. – Na terenie powiatu 
pruszkowskiego strażacy prowa-
dzili około 60 akcji związanych 
z przejściem orkanu Ksawery, 
w tym 50 to działania polegające 
na usunięciu drzew powalonych 
na jezdnie i chodniki, odłama-
nych konarów zwisających nad 

Orkan Ksawery narozrabiał
ziemią lub tych, które spadły na 
linie energetyczne i telekomu-
nikacyjne. Pozostałe wezwania 
dotyczyły uszkodzonych da-
chów budynków, wiat przystan-
kowych czy ogrodzenia. Było 
jedno zgłoszenie o samocho-
dzie przywalonym przez drzewo 
– mówi kpt. Karol Kroć, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – Interwencje 

nawałnicy nikt nie ucierpiał 
– zaznacza. 

Ksawery spowodował, że uwi-
jali się także strażacy z powiatu 
grodziskiego. – Zanotowaliśmy 
69 zdarzeń spowodowanych 

przez orkan. Związane one były 
głównie z połamanymi i powalo-
nymi drzewami, zerwaniem sie-
ci energetycznej i telefonicznej, 
uszkodzeniami budynków i aut. 
Najwięcej interwencji mieliśmy 

w grodziskiej gminie – 30, w Mi-
lanówku – 16, w Podkowie Leśnej 
– 11, w Żabiej Woli – 5, w Jak-
torowie – 4 oraz w Baranowie 
– 3 – wylicza st. kpt. Marek Szy-
manek, naczelnik Wydziału Ope-
racyjnego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Ksawery przyniósł także gwał-
towne śnieżyce, które w piątek 
praktycznie sparaliżowały ko-
munikację na lokalnych drogach. 
Na autostradzie A2 ciężarówka 
zablokowała dwa pasy ruchu, na 
trasie katowickiej w Siestrzeni 
i Wolicy nie działała sygnaliza-
cja świetlna. Zakorkowane były
także drogi wojewódzkie. 

Liczne awarie sieci elektro-
energetycznej pozbawiły prądu 
kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw 
domowych w naszym regionie. 
Usterki sukcesywnie usuwano, 
ale prace naprawcze na liniach 
średniego napięcia prowadzo-
no jeszcze kilka dni po wizycie 
orkanu Ksawery... 

Strażacy z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego odnotowali około 130 interwencji

Awarie sieci 
elektroenergetycznej 
pozbawiły prądu 
kilkadziesiąt tysięcy 
gospodarstw 
domowych

w poszczególnych miejscowo-
ściach rozkładały się równo-
miernie. Na szczęście wskutek 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Pod koniec listopada policjanci 
odebrali informację, że w jednej 
z grodziskich placówek handlo-
wych nieznany sprawca wybił 
sześć szyb. Wartość strat wła-
ściciel sklepu oszacował na 400 
złotych. Mundurowi dokona-
li oględzin miejsca zdarzenia, 

zauważyli m.in. charakterystycz-
ne odciski butów. Dalsze działania 
dochodzeniowe pozwoliły wyty-
pować podejrzanego. Policjanci 
udali się do mieszkania Szymona 
F. Podczas rozmowy z 32-latkiem 
zwrócili uwagę na jego obuwie. 
Szybko potwierdzili, że są to te 

same buty, których ślady pozosta-
ły na miejscu przestępstwa. Męż-
czyznę przewieziono na komendę 
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
złożył zeznania. Usłyszał zarzut 
niszczenia mienia. Za to przestęp-
stwo grozi kara do pięciu lat po-
zbawienia wolności. (AF)

Ślady obuwia naprowadziły na 
trop podejrzanego o wybicie szyb
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Utrudnienia 
do końca roku
RASZYN
Kierowcy przejeżdżający 
ul. Na Skraju 
w Raszynie zmagają 
się z utrudnieniami. 
Powód? Prace związane 
z budową trasy S2 
Konotopa – Lotnisko.

Przypomnijmy: zmienioną or-
ganizację ruchu na ul. Na Skra-
ju wprowadzono 3 czerwca. 
Ruch na odcinku ul. Na Skraju 
pomiędzy ulicami Kinetyczną 
i ul. Paluch odbywa wahadło-
wo, dodatkowo jest sterowany 
sygnalizacją świetlną. Drogo-
wcy zapewniali, że takie roz-
wiązanie usprawni przejazd 
samochodów i zapobiegnie 
zatorom. Taka organizacja ru-
chu pierwotnie miała obowią-
zywać do końca lipca. W tym 
czasie wykonawca miał uło-
żyć nową nawierzchnię drogi. 
Jednak terminy znacznie się 
przesunęły, jest już grudzień, 
a prace się nie zakończyły.

Zniecierpliwienie kierowców 
rośnie. – Kiedy wykonawca ro-
bót zakończy prace i wreszcie 
usunie sygnalizację wahadłową 
na ulicach Na Skraju i Paluch 
w Raszynie? Czy stanie się to 
przed zimą, czy dopiero wiosną 
lub latem 2014 roku? – zastana-
wia się czytelnik Piotr.– Powsta-
je pytanie, jaka jest zasadność 
dalszego utrzymywania sygna-
lizacji powodującej wstrzymy-
wanie ruchu pojazdów, skoro 
asfalt na wiadukcie został już 
ułożony na obu pasach – dodaje.

Drogowcy wyjaśniają, że 
sygnalizacja wahadłowa nie 
może jeszcze zniknąć. – Obec-
nie wykonawca robót układa 
warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, pozostało do wyko-
nania oznakowanie poziome. 
Wdrożona organizacja ruchu 
umożliwia wykonawcy realiza-
cję robót na drodze dojazdowej, 
która obsługuje posesje przy 
ulicy Na Skraju – mówi Mał-
gorzata Tarnowska, rzecznik 
prasowy warszawskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
– Wykonawca zapewnia, że za-
kończy prace w bieżącym mie-
siącu – zaznacza.  (AF)
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NADARZYN
Nowe place 
zabaw powstały 
na terenie gminy 
Nadarzyn. Jeden 
znajduje się przy 
Szkole Podstawowej 
w Młochowie, 
a drugi w Woli 
Krakowiańskiej. 

Na budowę większości przy-
szkolnych placów zabaw wła-
dzom Nadarzyna udało się 
pozyskać dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych, głównie 
z programu „Radosna Szkoła”.

Dzięki  temu atrakc yjne 
obiekty z wieloma urządzenia-
mi powstały do tej pory m.in. 
w Nadarzynie, Ruścu i Kostow-
cu. Z huśtawek, ścianek wspi-
naczkowych, tuneli i zjeżdżalni 
mogą już korzystać uczniowie 
ze szkół w Młochowie i Woli 
Krakowiańskiej. 

Plac w Młochowie ma po-
wierzchnię 187 mkw., nato-
miast w Woli Krakowiańskiej 
ok. 600 mkw. są Są wyposażone 
w elementy małej architektury 
– ławki i kosze na śmieci. Obie 

inwestycje zrealizowała firma 
PAROLINO z Ruśca. Plac za-
baw przy Szkole Podstawowej 
w Młochowie kosztował 126 
tys. zł, a w Woli Krakowiańskiej
– 119,5 tys. zł. Dofinansowa-
nie na wykonanie obu zadań 
wyniosło nieco ponad 120 tys. zł,
a więc wystarczyło na pokrycie 
połowy kosztów. 

Zakończył się też pierwszy 
etap prac związanych z rewita-
lizacją skweru przy ul. Lipowej, 
na terenie Nadarzyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Plac zo-
stał podzielony na dwie części 
– sportową i rekreacyjną. Na 
wykonanie pierwszej z nich 
urzędnikom z nadarzyńskie-
go ratusza udało się pozyskać 
dofinansowanie z LGD Ziemia 

Dzieci mają gdzie się bawić
Chełmońskiego w wysokości 
0,5 mln zł. Dzięki temu powsta-
ło boisko do gry w koszykówkę, 
stół do ping-ponga i inne urzą-
dzenia sportowe. Drugi etap in-
westycji związany z aranżacją 
części rekreacyjnej ma powstać 
do końca października 2014 r. 

– W tej strefie planujemy 
budowę dwóch placów zabaw 
dla dzieci z podziałem na gru-
py wiekowe. Adaptacji zostanie 
poddana też górka saneczkowa. 
Obie części skweru zostaną od 
siebie odgrodzone – mówi Ja-
nusz Grzyb, wójt Nadarzyna. 
Koszt wykonania całego za-
dania to 1,3 mln zł.

Atrakcyjny, pełen wielofunk-
cyjnych urządzeń teren dla 
dzieci ma powstać również przy 
Zespole Szkół w Ruścu. Zosta-
nie oddany do użytku w przy-
szłym roku.

Wszystkie urządzenia na pla-
cach zabaw, które w ostatnim 
okresie powstały na terenie 
gminy Nadarzyn są bezpiecz-
ne, posiadają niezbędne ate-
sty, a nawierzchnie wykonano 
ze specjalnych płyt amortyzu-
jących upadek.  (KG)

PRUSZKÓW
Radni będą mieli 
większy wpływ
na nazewnictwo 
nowych ulic 
w Pruszkowie. Do tej 
pory głównie opiniowali 
wnioski składane 
przez mieszkańców.

– Od dłuższego czasu opi-
niujemy i głosujemy uchwały 
dotyczące nazewnictwa i pa-
tronów dróg. Okazuje się, że 
wpływ rady miejskiej na te 
decyzje jest dość ograniczo-
ny. Bo mamy możliwość wy-
brać jednego patrona i to na 
skutek podpisów kilku osób. 
Rada nie ma innej możliwo-
ści, bo argumentacja jest taka, 
że ktoś chce się zameldować, 
w związku z tym żeby upro-
ścić i nie wstrzymywać tych 
procedur my musimy za-
jąć stanowisko – podkreślał 
radny Mariusz Deptuszewski 
na październikowej sesji rady 
miasta. – Chciałbym, żebyśmy 
to w jakiś czytelny sposób roz-
strzygnęli: jak ma się to od-
bywać, by było jasne dla nas 
i dla mieszkańców. Tak byśmy, 

jako rada, mieli wpływ na ład 
i porządek – dodał.

Okazuje się, że postulat rad-
nego złożony miesiąc wcześniej 
zyskał pozytywną opinię Ja-
na Starzyńskiego, prezyden-
ta Pruszkowa. Deptuszewski 
poinformował niedawno o tym 
radnych. – Chciałbym podzię-
kować panu prezydentowi za 
szybką odpowiedź w tej spra-
wie. Odpowiedź jest krótka. 
Myślę, że będzie dotyczyła 
i interesowała nas wszystkich 
jako radnych dlatego ją odczy-
tam: „Uprzejmie informuję, że 
przyjmuje pańską propozycję 
dotyczącą zasad nadawania 
nazw ulicom i placom. Zgod-
nie z sugestią radnym będą 
przedstawiane trzy propozy-
cje do wyboru. Jedna propo-
nowana bezpośrednio przez 
zainteresowane osoby, dwie 
z katalogu nazw ulic”.  (AS)

Radni wpłyną na nazwy ulic
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PRUSZKÓW
Zaplanowana na ten 
rok przebudowa ulicy 
Mickiewicza w Pruszkowie 
zablokowana. 
Nie wiadomo czy 
inwestycję uda się 
zrealizować w 2014 roku. 

N aprawa drogi jest przez 
wielu mieszkańców 
Mickiewicza długo 

oczekiwana. Od lat właściciele 
pobliskich posesji zabiegali o po-
prawienie stanu jej nawierzch-
ni – przy większych opadach 
deszczu przejazd tędy graniczy 
z cudem. Tymczasem gdy zna-
lazły się pieniądze i wyłoniony 
został wykonawca prac inwe-
stycję zablokowali niektórzy... 
mieszkańcy. Powód? Właścicie-
le kilku posesji uznali, że nieko-
rzystne będzie dla nich oddanie 

Przebudowa Mickiewicza poczeka
fragmentów swoich posesji po-
trzebnych pod wykonanie nowej 
drogi. Chcieli, aby miasto odku-
piło od nich całe tereny.

Oprotestowali inwestycję 
i złożyli odwołanie do wojewo-
dy mazowieckiego. Ten uznał, 
że nie ma uprawnień, by kory-
gować przygotowane projekty 
przebudowy drogi. Dostrzegł 
jednak uchybienia w dokumen-
tacji. Chodziło o nieodpowiednio 
przygotowane mapy. W efekcie 
zezwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) zostało 
uchylone, a inwestycja wstrzy-
mana. Nie zgodzili się z tym z ko-
lei urzędnicy pruszkowskiego 
magistratu i złożyli odwołanie 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, który jednak ma-
py nakazał wymienić.

Cześć mieszkańców domaga-
ła się, aby remont mimo wszyst-
ko został przeprowadzony. Ich 
zdaniem prace mogłyby zostać 
wykonane na fragmencie drogi, 

Remont drogi został zablokowany. Środki na inwestycję przesunięto na 2014 rok  

który nie stał się powodem pro-
testów. Nie było to jednak moż-
liwe i nawierzchnia na remont 
musi poczekać. Jak długo? Nie 
wiadomo. – Obecnie czekamy 
na wydanie nowego ZRID -u 
przez starostwo powiatowe. Póź-
niej będziemy musieli ponownie 

ogłosić przetarg i wybrać wyko-
nawcę prac drogowych – mó-
wi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Pierwszy przetarg ogło-
siliśmy na początku roku. Nie 

podpisaliśmy jednak z wygranym 
w konkursie umowy, mimo tego, 
że wydłużył on znacznie ważność 
swojej oferty. Minęło wiele cza-
su, więc musieliśmy unieważnić 
postępowanie. Środki na tę inwe-
stycję zostały zostały przesunięte 
na przyszły rok – dodaje. 

 Przy większych opadach przejazd ul. Mickiewicza graniczy z cudem
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GRODZISK MAZOWIECKI
Złe wieści dla 
kierowców. Grodziski 
wiadukt nad torami 
kolejowymi nie 
zostanie otwarty 
w grudniu, lecz 
w połowie stycznia.

P ierwotnie Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 
zakładał, że przeprawa 

będzie udostępniona w mar-
cu 2014 roku, po zakończeniu 

Wiaduktem nie pojedziemy w grudniu, ale w styczniu
wszystkich prac. W paździer-
niku rozeszła się wiadomość, 
że zostanie otwarta już w grud-
niu tego roku – przed świętami 
Bożego Narodzenia. Pod koniec 
listopada pytaliśmy w MZDW, 
czy znany jest konkretny termin. 
Rzecznik prasowy tej instytucji 
Monika Burdon poinformowa-
ła nas wtedy, że zakończono 
układanie pierwszej warstwy 
nawierzchni i trzeba jeszcze 
położyć kolejne, co może być 
utrudnione ze względu na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne. 
Podkreśliła, że dopóki nie bę-
dzie gotowej masy bitumicznej 

na wiadukcie, dopóty nie będzie 
można nic ogłaszać.

Dziś wiadomo już, że w 2013 
roku wiaduktem nie pojedzie-
my. – Robotnicy muszą wykonać 

wszystkie prace konieczne, 
aby uzyskać pozwolenie na 
częściowe użytkowanie – mó-
wi Monika Burdon, rzecznik 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. – Do wybudo-
wania pozostały jeszcze scho-
dy prowadzące na estakadę. Co 
prawda, drogowcy najprawdo-
podobniej wykonają w grudniu 
konieczne prace, ale same for-
malności, m.in. kontrola obiektu 
przez nadzór budowlany, mo-
gą trochę potrwać. Liczyliśmy, 
że przeprawę uda się otworzyć 
w grudniu, ale na dziś realnym 
terminem jest połowa stycznia 
2014 roku – dodaje.

Wiadukt został wybudowa-
ny w latach 60. ubiegłego wie-
ku. Stan przeprawy z czasem się 
pogarszał. Władze Grodziska od 

kilku lat sygnalizowały zarząd-
cy obiektu, Mazowieckiemu Za-
rządowi Dróg Wojewódzkich, 
konieczność przeprowadzenia 
remontu. W 2011 r. na wiaduk-
cie został wprowadzony za-
kaz wjazdu dla aut o masie cał-
kowitej powyżej 10 ton. Zapa-
dła też decyzja o przebudowie 
przeprawy. W miejsce stare-
go powstał nowoczesny pod-
wieszany wiadukt. Całkowity 
koszt inwestycji to ok. 10 mln zł. 
Sfinansuje ją (przy niewiel-
kim udziale grodziskiej gminy) 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
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RASZYN
Zakończyły się prace związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej 
w Dawidach i Dawidach Banko-
wych. Inwestycję podzielono na 
trzy zadania. Pierwsze obejmowa-
ło wykonanie kanalizacji w ulicach 
Miklaszewskiego, Starzyńskiego, 
Warszawskiej i przyległych. Prace 

rozpoczęte we wrześniu 2012 r. mi-
mo trudności udało się zakończyć na 
początku listopada tego roku. Kolej-
ne zadanie polegające na budowie 
kolektora sanitarnego i przyłączy 
w ul. Warszawskiej, też zostało sfi -
nalizowane. Ostatnie zadanie do-
tyczyło budowy kanalizacji m.in. 

w ulicach: Hetmańskiej, 
Ułańskiej, części Szlacheckiej 
w Dawidach Bankowych oraz ul. 
Lawendowej w Ładach. Łącznie 
wybudowano 8,5 km kanalizacji 
sanitarnej, 410 przyłączy, cztery 
przepompownie ścieków oraz 
1,2 km sieci wodociągowej. (DP)

Finał prac związanych z siecią 
kanalizacyjną w Dawidach 

Wiaduktem nie pojedziemy w grudniu, ale w styczniu
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy urzędnicy ogłosili prze-
targ na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulic Cichej, 
Gołębiej, Kwiatowej i Grunwaldzkiej 
oraz uliczki znajdującej się między 
blokami Cicha 4 i 8. Trzy pierw-
sze drogi mają mieć nawierzch-
nię utwardzoną (prawdopodobnie 

asfaltową), na pozostałych dwóch 
położona zostanie kostka bruko-
wa. Kiedy mogłyby ruszyć robo-
ty budowlane? – W przyszłym roku 
planujemy realizację tego zadania. 
Przez zimę je zaprojektujemy i po-
tem ruszą prace, aby jeszcze w le-
cie drogi były gotowe – mówi Piotr 

Galiński, wiceburmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. W najgorszym 
stanie jest ul. Cicha, w której nie-
dawno prowadzone były prace 
kanalizacyjne. Nawierzchnia na 
części jezdni jest zerwana i prze-
jazd po fragmentach bez asfaltu 
sprawia duże trudności. (AF)

Drogi w centrum Grodziska pójdą 
w przyszłym roku do remontu

Piątek, 13 Grudnia 2013

Zagrają 
dla Michałka 
GRODZISK MAZOWIECKI
15 grudnia odbędzie 
się turniej piłkarski 
na rzecz trzyletniego 
Michała Głowackiego, 
chorego na białaczkę. 
Zawody organizują 
policjanci z Grodziska 
Mazowieckiego. 

Charytatywny turniej ro-
zegrany zostanie w grodzi-
skiej hali przy ul. Westfala. 
Wezmą w nim udział repre-
zentacje służb resortu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
czyli Policji, Centralne-
go Biura Śledczego, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego oraz Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

Jednak nie wynik sportowy 
będzie się liczył, a pomoc dla 
trzyletniego Michała Głowac-
kiego. Podczas imprezy kwe-
stariusze Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” będą zbie-
rali (do puszek) datki dla Mi-
chałka. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na pomoc w le-
czeniu chłopca.
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MILANÓWEK
Trwa modernizacja 
i rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej 
w Milanówku. Mogą się 
do niej podłączać posesje 
na kolejnych ulicach.

Prace w ramach tego projek-
tu są prowadzone od listopa-
da 2008 r. i potrwają do końca 
września przyszłego roku. Sieć 
kanalizacyjną wybudowano już 
w południowej części miasta,  
odbywają się jeszcze prace po 
stronie północnej.

– W ostatnim czasie z gmin-
nej sieci mogą już korzystać 
mieszkańcy ulic: Bocianiej, Ja-
błonowej, Głowackiego (od ul. 
Skośnej) Brwinowskiej, (na od-
cinku od ul. Konopnickiej do 
Wiatracznej), Konopnickiej, 
Piłsudskiego (od ul. Krzywej 
do Fiderkiewicza), Prostej (od 
Piłsudskiego do Leśnej) oraz 
Skośnej – mówi Jakub Karpo-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Milanówka.

Prowadzone są prace w sze-
ściu ulicach, w związku z tym 
mogą być utrudnienia w ruchu 
na ul. Małej (znaczne ograni-
czenie szerokości jezdni w miej-
scach prowadzenia robót), 
Północnej na skrzyżowaniu z ul. 

Wojska Polskiego, na ul. Woj-
ska Polskiego na odcinku od ul. 
Północnej w kierunku ul. Kra-
sińskiego, na ul. Chopina na 
fragmencie od granicy miasta 
w kierunku ul. Wojska Polskiego, 
ul. Podgórnej na odcinku Woj-
ska Polskiego – Grodeckiego.

Zainteresowani indywidu-
alnym przyłączeniem swoich 
nieruchomości do zbiorczego 
systemu odprowadzania ście-
ków proszeni są o kontakt z Mi-
lanowskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Mi-
lanówku, ul. Spacerowa 4 (wej-
ście C). Jednocześnie burmistrz 
Milanówka Jerzy Wysocki za-
chęca mieszkańców do udziału 
w skutecznie funkcjonującym 
od wielu lat „Programie grupo-
wego przyłączania do kanaliza-
cji sanitarnej”. Szczegółowych 
informacji na ten temat progra-
mu udziela referat Technicznej 
Obsługi Miasta Urzędu Miasta 
Milanówka ul. Spacerowa 4, 
tel. (22) 758 30 61 w. 247.

Wartość projektu „Moder-
nizacja i rozbudowa syste-
mu infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej gminy 
Milanówek” po przetargach 
to 37,5 mln zł. Dofinanso-
wanie z Funduszu Spójności
wynosi 19,6 mln zł.  (DP)

Następne kilometry 
kanalizacji gotowe

NADARZYN
Wśród mieszkańców 
Nadarzyna krążą pogłoski, 
jakoby fi rma Hetman 
zajmująca się 
gospodarowaniem 
odpadami miała 
zmienić siedzibę. Władze 
gminy i fi rmy zaprzeczają.

Obecnie Hetman mieści się w Na-
darzynie, przy ul. Turystycznej. 
Działalność zakładu wzbudza 
wśród mieszkańców emocje. Na-
rzekają na nieprzyjemne zapachy, 
hałas, wzmożony ruch samocho-
dów ciężarowych (śmieciarek). 
Z tego powodu od kilku miesięcy 
mieszkańcy protestują, wiele osób 
chciałoby, żeby fi rma zmieniła sie-
dzibę i wyprowadziła się, najlepiej 
poza granice gminy. Pismo w tej 
sprawie do władz fi rmy skierował 

Janusz Grzyb, wójt Nadarzyna. 
Odpowiedź była negatywna.

Tymczasem od kilku tygodni 
wśród mieszkańców krążą po-
głoski, jakoby fi rma miała prze-
nieść się do Kajetan. Znajduje 
się tam liczący ponad 36 ha te-
ren po byłej jednostce wojskowej. 
Jego właścicielem jest Przedsię-
biorstwo Robót Czerpalnych
i Podwodnych w Gdańsku. 

– Słyszałem takie plotki, ale one 
są niczym nieuzasadnione. Dru-
ga wersja jest taka, że Hetman 
ma się przenieść do Żabiej Woli, 
to też nie jest prawda – mówi wójt 
Janusz Grzyb. – Jeśli chodzi o te-
reny po byłej jednostce wojskowej 
w Kajetanach, to w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego są one przeznaczone 
pod budownictwo mieszkanio-
we. Prawdopodobnie powstanie 

Hetman nadal przy Turystycznej

Oprócz turnieju piłkarskie-
go w programie imprezy znajdą 
się inne atrakcje. Będzie można 
się posilić wojskową grochówką 
oraz innymi specjałami przy-
gotowanymi przez grodziskich 
restauratorów i cukierników. 
W przerwach między mecza-
mi odbędą się pokazy sprzętów 
i pojazdów służb munduro-
wych.

Impreza wystartuje o godz. 
8.00. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli komen-
dant grodziskiej policji mł. insp. 
Dariusz Zalesiński oraz bur-
mistrz Grodziska Mazowiec-
kiego Grzegorz Benedykciński.

Wszyscy, którzy chcą pomóc 
Michałkowi mogą także prze-
kazywać pieniądze na konto: 61 
1060 0076 0000 3310 0018 
2660,  w tytule przelewu wpi-
sując: 22370, Michał Głowac-
ki. Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa.  (DP)

Charytatywny 
turniej rozegrany 
zostanie w hali 
przy ul. Westfala
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KOMORÓW
Ruszyły prace na 
ul. Żwirowej w Komorowie. 
Zabezpieczane są tam 
skrajnie jezdni i torowiska 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Na historię 
Żwirowej składa się też 
walka jej mieszkańców 
o stan drogi.  

P rzebudowa łącznicy ko-
lejowej pomiędzy stacja-
mi PKP Pruszków i WKD 

Komorów mocno dała się we 
znaki mieszkańcom Pruszkowa 
i Komorowa. Pierwsi przez wie-
le miesięcy walczyli o stworzenie 
przejść przez torowisko przeci-
nające Osiedle Staszica, a dru-
dzy domagają się zabezpieczeń 
na ul. Żwirowej. Ich żądania są 

Skrajnie (tymczasowo) zabezpieczane
uzasadnione, gdyż w trakcie re-
montu zniszczona została skrajnia 
drogi i między torowiskiem a jezd-
nią powstał głęboki rów. Jest on 
szczególnie niebezpieczny zimą, 
kierowcy podczas opadów śnie-
gu często nie są w stanie „poła-
pać się” gdzie kończy się jezdnia. 

Pisma, odwołania, spotka-
nia, prośby – przez ostatni rok 
mieszkańcy ul. Żwirowej wy-
trwale walczą  o zabezpieczenie 
drogi zniszczonej podczas re-
montu torowiska. Wykonawca 
prac modernizacyjnych powinien 
odtworzyć nawierzchnię do sta-
nu sprzed robót. Problem w tym, 
że Żwirowa częściowo przebie-
ga przez teren kolejowy i bezpo-
średnio graniczy z torowiskiem. 
To uniemożliwia odtworze-
nie drogi do pierwotnej posta-
ci. Mieszkańcy zdecydowali się 
więc poinformować o całej sy-
tuacji powiatowego inspektora 

Na ulicy Żwirowej pojawili się robotnicy. Prowadzą prace zabezpieczające przed zimą

nadzoru budowlanego (PINB). 
Inspektorzy przeprowadzili kon-
trolę w terenie, po czym skiero-
wali sprawę do wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlane-
go. Ten po kilku miesiącach spra-
wę ponownie odesłał do PINB-u.

Pruszkowski inspektorat na-
łożył więc nakaz ustawienia ba-
rierek pomiędzy torowiskiem, 
a jezdnią, jednak po odwoła-
niach ta decyzja została uchy-
lona. – Trwa postępowanie w tej 
sprawie. Trudno jednoznacznie 

powiedzieć kiedy się ono zakoń-
czy – mówią urzędnicy PINB-u. 
– Jeśli trwają tam jakieś prace, to 
nie są one związane z naszymi de-
cyzjami – dodają.

Robotnicy na ul. Żwirowej po-
jawili się w na początku grudnia. 
– Całość prac to inwestycja gmi-
ny Michałowice. Udostępniliśmy 
fragment naszego terenu w celu 
wykonania zabezpieczenia skrajni 
jezdni – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Co dokładnie dzieje się na ko-
morowskiej drodze? – Nadchodzi 
zima postanowiliśmy więc wyko-
nać tymczasowe zabezpieczenie 
skrajni. Przycinamy uszkodzone 
elementy, układamy płyty  i uzupeł-
niamy ubytki. Obecnie przygoto-
wujemy dokumentację projektową 
przebudowy ul. Żwirowej. Zabez-
pieczenia są natomiast rozwiąza-
niem tymczasowym, ale trwałym 
– twierdzi Andrzej Łuszczyński, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy Michałowice.

Łuszczyński podkreśla, że wo-
jewódzki inspektor w postanowie-
niu uzasadnił, że zniszczenia na 
Żwirowej nie są efektem złego 
zarządzania drogą, a prac wyko-
nywanych na zlecenie Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. – Dzięki 
temu możemy wystąpić do WKD 
o zwrot pieniędzy za prowadzone 
prace – twierdzi. 

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

tu spore osiedle z zabudową 
jednorodzinną – dodaje. Także 
Mieczysław Sławomir Ciechom-
ski, prezes fi rmy Hetman zapewnia, 
że nic mu nie wiadomo na temat 
zmiany siedziby fi rmy. – Dlacze-
go mielibyśmy się wyprowadzać? 
– pytał podczas dnia otwartego zor-
ganizowanego w przedsiębiorstwie, 
którym zarządza. – Funkcjonuje-
my na terenie, który w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego jest przeznaczo-
ny pod usługi i przemysł. Od ponad 
dwudziestu lat działa tu oczyszczal-
nia ścieków i garbarnia, my zale-
dwie od dziesięciu. Przy czym 
pracujemy zgodnie z najwyższy-
mi standardami i najlepszą do-
stępną techniką – dodawał. Prezes 
Ciechomski twierdzi, że działal-
ność firmy Hetman nie zagraża 
zdrowiu mieszkańców.  (KG)

REKLAMA
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

Brwinów 
Gminą Fair Play

Gala wręczenia nagród 
i certyfikatów Przed-
siębiorstwo Fair Play 

oraz Gmina Fair Play odby-
ła się w warszawskiej Sali 
Kongresowej i była zwień-
czeniem tegorocznej edycji 
programu. Certyfikat z rąk 
Olgierda Dziekońskiego, se-
kretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP oraz gratu-
lacje od Andrzeja Arendar-
skiego, prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej odebrała Elż-
bieta Dolota skarbnik gminy 
Brwinów. Do tegorocznej edy-
cji konkursu „Gmina Fair Play 
– certyfikowana lokalizacja 
inwestycji” zgłosiło się 41 sa-
morządów z całej Polski: 39 
przeszło pomyślnie dwa eta-
py oceny – weryfikację ankiet 
oraz audyt. Tytuł Gmina Fa-
ir Play jest potwierdzeniem 
istnienia dobrego klimatu in-
westycyjnego w gminie: inwe-
storzy mogą liczyć na sprawną 
współpracę i pomoc w zała-
twianiu formalności. 

– Tytuł „Gmina Fair Play” 
to wielkie wyróżnienie, tym 
cenniejsze, że zdobyte w pro-
gramie certyfi kacyjnym, który 
stawia uczestnikom wysokie 
wymagania. Szczegółowa an-
kieta oraz zewnętrzny audyt 
są dla samorządu egzaminem 
sprawdzającym jakość funk-
cjonowania urzędu oraz po-
zytywne nastawienie gminy 
wobec inwestorów. Solidność, 

wiarygodność, życzliwe po-
dejście do interesantów, bu-
dowanie dobrej współpracy 
z partnerami, przejrzystość 
działań, wysokie standardy – 
z takimi tcechami kojarzy się 
określenie „Gmina Fair Play”. 
Zdobycie tego tytułu przez gmi-
nę Brwinów pokazuje, że nasze 
działania zmierzają w dobrym 
kierunku – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. (PR)

W piątek 6 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie 
certyfi katów Gmina Fair Play. Od dwóch lat w gronie gmin 
wyróżnionych tym tytułem jest gmina Brwinów.

„Internet w zasięgu
„
: komputery na Gwiazdkę

Pierwszych dziesięciu uczest-
ników projektu „Internet w za-
sięgu” otrzymało już zestawy 
komputerowe. Do kolejnych 
osób trafi ą one najprawdopo-
dobniej jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem. 

Na spotkaniu informacyjnym, 
które odbyło się na początku 
grudnia 2013 roku w ZS nr 1 
w Brwinowie, uczestnicy projek-
tu „Internet w zasięgu” otrzyma-
li dobrą wiadomość: rozpoczyna 
się dystrybucja zestawów kom-
puterowych. 

Komputery z dostępem do 
Internetu i drukarkami otrzy-
mają najbardziej potrzebujący 
mieszkańcy gminy Brwinów, 
którzy zakwalifi kowali się do 
projektu „Internet w zasięgu”. 
Podczas spotkania informa-
cyjnego Margarita Panawa 
z fi rmy szkoleniowej przypo-
mniała uczestnikom, że są zo-
bowiązani do dbania o sprzęt, 
który otrzymają nieodpłatnie. 
– Przez cały czas trwania umo-
wy, czyli do końca czerwca 
2019 roku właścicielem sprzę-
tu będzie gmina Brwinów, któ-
rej przedstawiciele będą mieli 
prawo do skontrolowania stanu 
sprzętu.– mówiła prowadząca, 

podkreślając prośbę o rozważ-
ną eksploatację sprzętu. Przy-
pomniała również, że sprzętu 
nie wolno przekazywać oso-
bom trzecim, które nie są do 
tego upoważnione.

 Z uczestnikami projektu 
spotkał się także burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Ko-
siński, który zachęcał do roz-
wijania umiejętności pracy 
z komputerem np. na kursach 
organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w ramach 
Brwinowskiego Uniwersytetu 
Każdego Wieku. – Jest szan-
sa, że przed Gwiazdką sprzęt 
zawita do Państwa domów. 
Mam nadzieję, że to dobry 
prezent świąteczno-nowo-
roczny – burmistrz przekazał 
dobrą informację 58 uczestni-
kom spotkania.

 Koordynator projektu Bo-
żena Wojtyra zapewniła, że 
osoby niepełnosprawne, któ-
re mają problemy ze wzrokiem, 
otrzymają sprzęt ze specjali-
stycznym oprogramowaniem 
ułatwiającym im poruszanie 
się po sieci. Odpowiadała tak-
że na pytania związane z pod-
łączeniem komputerów do 
Internetu i zachęcała do kon-
taktu w razie pytań związa-
nych z użytkowaniem sprzętu 
i uczestnictwem w projekcie.

 Projekt „Internet w zasięgu 
– przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu w Gminie Brwi-
nów” jest współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. (PR)

AutoWola
ul. Połczyńska 10 
01-378 Warszawa
www.autowola.pl zmieniamy się dla Ciebie

REKLAMA



10 GAZETA WPR WPR24.pl

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

 ► ELEKTRYK – AUTOMATYK – automaty 
pakujące – Pęcice Małe k/Janek 
- 502-204-866 maszyny@coffee-service.eu 

 ► SERWISANT – automaty pakujące 
– SOKOŁÓW K/JANEK – 502 259 383  
service2@coffee-service.eu 

 ► OPERATOR – Automaty pakujące 
– SOKOŁÓW K/JANEK – 501 204 866 
pakowalnia@coffee-service.eu 

 ► Pomocnik do montażu drzwi i okien, 
508 032 081 

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny 
w m. Moszna Parcela. Tel. 608-69-69-29 

Sklep „BONNA” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę, telefon 797-295-499 

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

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

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

Szukam pracy

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► 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 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

 ► Kwatera pracownicza, Pruszków,
609-218-062 

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

 ► 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 KAWALERKĘ 28m. 
ul. Prusa 62 Pruszków, 600894690 

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

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 segment narożny, 516 693 777 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę, 601 336 063 

 ► 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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 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 

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

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

Grzewcze, Sanitarne, Gazowe Montaże 
Instalacji, Przeglądy 502 606 919 
www.polsanbud.pl 

 ► Łazienka, remonty, hydraulika, glazura, 
506-622-139 

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

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

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

 ► REMONTY, wycinka drzew, 503 118 140 

Studnie 694 869 194 

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

 ► Święty Mikołaj do wynajęcia, Pruszków 
i okolice, 517 471 422 

 ► 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 

Piątek, 13 Grudnia 2013

Gimazjum 
Społeczne 

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

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

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

KREDYTY
POŻYCZKI

CHWILÓWKI
tel. 514-507-416
koszt połączenia wg stawek operatora

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

POŻYCZKA
do 7 000

W RÓWNYCH RATACH  
BEZ UKRYTYCH OPŁAT
PROVIDENT POLSKA S.A.

600 400 288
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Terapia manualna  
to wyspecjalizowana dzie-
dzina fizjoterapii stosowana 
w leczeniu różnego rodzaju 
zaburzeń narządu ruchu. Swoje 
założenia czerpie z wiedzy opartej na 
faktach naukowych oraz na doświad-
czeniu klinicznym. 

Praca tą metodą polega na kompleksowej 
analizie biomechanicznej i funkcjonalnej 
stanu pacjenta, co pozwala na postawienie 
diagnozy, a następ-
nie na zastosowanie 
o d p o w i e d n i e g o 
leczenia. Leczeniu 
podlegają elemen-
ty bierne i czynne 
aparatu ruchu, czyli 
mięśnie, stawy oraz 
nerwy obwodowe. 
W terapii technika-
mi leczniczymi są 
masaż, rozciąganie mięśni, mobilizacje i ma-
nipulacje stawowe, mobilizacje tkanki nerwowej 
oraz trening medyczny. 
 Określone techniki można stosować zarówno 
w leczeniu stawów obwodowych, jak i kręgosłu-
pa. Terapia manualna znakomicie sprawdza się 
w usprawnianiu pacjentów, u których z różnych 
przyczyn (uraz, przebyty zabieg operacyjny, 
przewlekłe dolegliwości bólowe) doszło do ogra-
niczeń ruchomości poszczególnych elementów 
narządu ruchu. W takich przypadkach jej celem 
jest jak najszybsze przywrócenie prawidłowego 
zakresu ruchu w danym stawie. Umożliwi to 

TERAPIA MANUALNA
– RĘKA MYŚLĄCA MA WIELKĄ MOC 

powrót jego prawidłowej funkcji, 
która została utracona w związku 
z brakiem ruchomości.
 Czasami terapia manualna jest 

błędnie utożsamiana z „kręgarstwem”, które 
w przeciwieństwie do terapii manualnej nie 
posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy 
medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii, 
czyli leczenia ruchem, a jej skuteczność w le-
czeniu zaburzeń związanych z narządem ruchu 
podparta jest badaniami naukowymi. W Polsce 
szkolenia z zakresu terapii manualnej odbywają 

się jako szkolenia po-
dyplomowe dla ma-
gistrów fizjoterapii 
oraz lekarzy specja-
listów rehabilitacji.

Informujemy, że 
w grudniu dla Czy-
telników „Gazety 
WPR” pierwsza 
wizyta w naszym 

gabinecie jest całkowicie bezpłatna. W czasie 
jej trwania terapeuta przeprowadzi dokładny 
wywiad chorobowy, badanie z uwzględnie-
niem aktualnych dolegliwości oraz przed-
stawi wstępną propozycję procesu leczenia. 
Zapraszamy! 

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

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

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn zm.) w brzmieniu 
przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 z dnia  
20 lipca 2010 r.), a także na podstawie Uchwały Nr 245/XXIII/09 z dnia 24 lutego  
2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku.

Burmistrz Miasta Milanówka
zawiadamia

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko opracowaną na potrzeby w/w planu miejscowego  
- w dniach od 30.12.2013 r. do 31.01.2014 r. w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 (pok. 28), w godzinach: 
 pon.: 1000 – 1800, wt. – pt.: 800 – 1600. 

Granice terenu opracowania wyznaczone są  godnie z załącznikiem graficznym nr 1 do  
uchwały o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego planu i obejmują tereny 
oznaczone na powyższym załączniku literami „N” i „S”.
Projekt planu, o którym mowa wyżej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
będzie w okresie ponownego wyłożenia udostępniony na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka – www.bip.milanowek.pl – w zakładce 
zagospodarowanie przestrzenne.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. Uwagi 
do projektu planu oraz uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka 
- ul. Spacerowa 4 lub ul. Kościuszki 45, pocztą na adres Urząd Miasta Milanówka, 
ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej (ul. Spacerowa 4, pok. nr 28) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) 
na adres e-mail: ggp@milanowek.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 
2014 r. W treści należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres 
oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona  w dniu 23.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy  
ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna na parterze, początek o godzinie 16.30 (wejście „C” 
od strony ul. Pasiecznej).

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt 
planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
wcześniej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Gabinet
Kosmetyczno – Fryzjerski
• Profesjonalne zabiegi fryzjerskie
• Uniwersalne zabiegi na twarz i ciało
• Metody nieinwazyjne: zabiegi ujędrniające, liftingujące
• Sonoforeza, mikrodermabrazja
• Mezoterapia bezigłowa
• Photon theraphy
• Dermomasaż podciśnieniowy 
• Masaże
• Depilacja woskiem
• Stylizacja paznokci (manicure, pedicure, manicure i pedicure 

hybrydowy)
• Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy
• Henna i regulacja brwi
• Zabiegi odbudowujące strukturę włosa
• Zabiegi zapobiegające wypadaniu włosów
• Strzyżenie
• Modelowanie
• Koloryzacja
• Upięcia, koki

Oraz:
• Sprzedaż detaliczna produktów kosmetycznych
• Bony upominkowe i pakiety zabiegowe

ul. Targowa 6/lok. 2 (Osiedle Oligo Park)
05-800 Pruszków; (22) 724 42 15

Czynne: pon. – pt.: 9.00 – 20.00, sob.: 9.00 – 14.00
bellemadamegabinet@gmail.com

Belle 
 Madame

SZYBKO - SOLIDNIE - TERMINOWO
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

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

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

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy  
z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu  
4 grudnia 2013r. została wydana decyzja w sprawie zmiany, na podstawie  
art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 349/08 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/234/08  
z dnia 31 października 2008r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej w korytarzu 
rezerwowanym pod autostradę A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy 
Warszawa (POW) od węzła „Konotopa” do węzła  „Puławska” (długości 
ok. 15 km) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko”  
z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska” wraz z przebudową 
urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym oraz 
poza pasem drogowym. Etap II: węzeł „Marynarska” – węzeł „Marynarska”  
– węzeł „Lotnisko” – węzeł „Puławska”.
Zakres zmiany zlokalizowany na działkach (obręb: nr ew.): gmina Raszyn: 
Dawidy: 106/3, 110, 111, 112/1, 113/1, 120/17, 121/5, 122/1; Dzielnica 
Ursynów m. st. Warszawy: 1-08-32: 3/4, 12/5, 13/12, 1-09-08: 25/1, 1-09-
18: 27/1, 27/3, 1-09-19: 2/13, 3/3, 8/4, 8/5, 9/2, 1-09-20: 61/5, 62/1, 1-09-22: 
116/1, 116/2, 126, 127/1. 
Następnie dnia 9 grudnia 2013r. postanowieniem nr 464/2013 nadano  
ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad – reprezentowany przez pełnomocnika Pana Pawła Jaskowskiego, 
Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
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 607, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – śr. i piąt.), 
gdzie można zapoznać się z treścią decyzji i postanowienia. 
 WIŚ.MP2.7111-D/234/08 7 zm (SMS)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że  
w dniu 4 grudnia 2013r. została wydana decyzja nr 465/2013 zmieniająca, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 203/10 znak WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09  
z dnia 1 lipca 2010r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa 
drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej  
węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2-odcinek od węzła „Konotopa” 
(bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)”.
Zakres zmiany zlokalizowany na działkach (obręb: nr ew.): gmina Michałowice:Opacz Kolonia: 595/17; Dzielnica 
Włochy m. st. Warszawy: 2-07-18: 47, 2-06-18: 22/1, 57/11, 31/3, 31/4, 62/8, 62/13, 62/15, 64/86, 64/96, 64/88, 64/89, 
64/90. 
Następnie dnia 10 grudnia 2013r. postanowieniem nr 465/2013 nadano ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – reprezentowany przez 
pełnomocnika Pana Pawła Jaskowskiego, Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
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 607, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – śr. i piąt.), gdzie 
można zapoznać się z treścią decyzji i postanowienia. 

WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 3 zm (SMS)

DRUKUJEMY
BANERY
ROLLUPY
FOLDERY
KATALOGI 
TECZKI
PLAKATY
WIZYTÓWKI 
ULOTKI

druk cyfrowy i wielkoformatowy

22 753 79 90
www.alsprint.pl

i wiele więcej...
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WYMIANA OLEJU 
Z FILTREM ZA 
199 

DBAJ O SIEBIE

zmieniamy się dla Ciebie

PRZEGLĄD OKRESOWY Z WYMIANĄ OLEJU I FILTRA OLEJU SILNIKOWEGO ZA 389 ZŁ

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

REKLAMA

MILANÓWEK
Przez najbliższe 
dwa lata odbiorcą 
śmieci w Milanówku 
ma być fi rma 
Eko-Hetman. 
Urzędnicy rozstrzygnęli 
przetarg w tej sprawie.

Pod koniec listopada milanow-
scy radni zdecydowali o podnie-
sieniu stawki za odbiór odpadów 
od mieszkańców. Decyzja była 
spowodowana dużo wyższy-
mi niż wczesniej przewidywa-
no kosztami z tym związanymi. 
Niepewność dotycząca cen wy-
nikała również z faktu, że Mi-
lanówek nie miał wyłonionego 
drogą przetargu stałego odbior-
cy śmieci.

Pierwsze postępowanie kon-
kursowe na „Odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Milanówek” 
zostało unieważnione. – Wy-
startowały wtedy cztery fi rmy. 
Firma Byś, która nie wygrała, 
odwołała się od naszej decy-
zji wskazując na rażąco niską 

cenę zaproponowaną przez 
zwycięską fi rmę. Krajowa Izba 
Odwoławcza wydała orzecze-
nie o ponownym rozpatrzeniu 
ofert, ale z odrzuceniem pierw-
szej. Ostatecznie przetarg zo-
stał unieważniony – mówił 
na ostatniej sesji rady miasta 
burmistrz Jerzy Wysocki.

W Milanówku tymczasowo 
śmieci od mieszkańców odbie-
ra fi rma Sir-Com, która wygrała 
pierwszy unieważniony konkurs. 
Jednak niebawem ma to robić 
Eko-Hetman – ta fi rma wygra-
ła bowiem drugie postępowanie 
przetargowe. Złożyła najniższą 
ofertę. Milanówek do 31 grud-
nia 2015 r. będzie płacić za od-
biór odpadów tej fi rmie blisko 
219 tys. zł miesięcznie. Druga 
najniższa propozycja, złożo-
na przez Sir-Com, opiewała na 
250 tys. zł miesięcznie a trzecia, 
fi rmy Byś, na prawie 255 tys. zł.

Przetarg rozstrzygnięty, ale... 
Firma Byś gdy przegrywała, czę-
sto się odwoływała od decyzji 
samorządów. Niewykluczone, 
że i tym razem zdecyduje się 
na taki ruch.  (DP)

Jest stały odbiorca 
śmieci od mieszkańców

KAROLINA 
GONTARCZYK

PIASTÓW
Władzom Miejskiego 
Ośrodka Kultury 
w Piastowie udało się 
pozyskać dofi nansowanie 
na modernizację kina Baśń. 
Chodzi o 100 tys. zł. 

W jakim stanie znajdu-
je się siedziba ośrod-
ka kultury, nie trzeba 

przekonywać. Wie o tym każdy, 
który choć raz uczestniczył w or-
ganizowanych tu zajęciach. Pilnej 
modernizacji wymaga zwłasz-
cza sala kina Baśń. Wykazały 
to ekspertyzy przeprowadzone 
przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Obiekt 
powstał w 1957 r., liczy sobie 
więc blisko 60 lat. 

Dyrekcja ośrodka i władze 
Piastowa zdają sobie sprawę 
z konieczności wykonania inwe-
stycji, na przeszkodzie stoją jednak 
możliwości fi nansowe. Od kilku 

Kino Baśń będzie jak z baśni?
lat starano się o pozyskanie dofi -
nansowania ze źródeł zewnętrz-
nych. Bez efektu. Dopiero w tym 
roku Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej zdecydował się na przy-
znanie dotacji na modernizację 
kina Baśń w wysokości 100 tys. 
zł. Całkowity koszt przebudowy 
jest szacowany na prawie 400 tys. 
zł. Na zainwestowanie takiej su-
my nie ma szans, ale do przyzna-
nej dotacji miasto dołożyło 30 
tys. zł i za te pieniądze zostanie 
przeprowadzony pierwszy etap 
remontu, który obejmie moderni-
zację pomieszczenia sali kinowej 
i likwidację pęknięć na sufi cie. 

Miejski Ośrodek Kultury pozyskał 100 tys. zł dofi nansowania na modernizację kina

specjalnej opaski wokół budyn-
ku, a do Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej o przyznanie fundu-
szy na przeprowadzenie kolej-
nego etapu remontu. Krzysztof 
Smolaga, wiceburmistrz Pia-
stowa zapewnia, że budynek nie 
zagraża bezpieczeństwu przeby-
wających w nim osób. – Eksperty-
zy wykazały, że obiekt nadaje się 
do użytku, a prace wykonywane 
na obiekcie są efektem zaleceń 

Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego – mówi.

Kolejnym krokiem po prze-
prowadzeniu gruntownej mo-
dernizacji budynku będą starania 
o dofi nansowanie na zakup pro-
jektora cyfrowego. Koszt zakupu 
takiego urządzenia to kwota rzę-
du 300 tys. zł. Na ten cel dyrekcja 
MOK-u chce pozyskać dofi nan-
sowanie z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej. 

Kierownictwo MOK-u z myślą 
o przyszłorocznej alokacji wystą-
piło już do ministerstwa o przy-
dział środków na wykonanie 

Następnym krokiem 
będą starania o zakup 
projektora cyfrowego

NADARZYN
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza do świetlicy w Roza-
linie na monodram Jacka Ka-
walca. Studiował na Wydziale 
Aktorskim PWSFTViT w Łodzi. 
Sporą popularność zdobył pro-
wadząc, jako pierwszy, telewizyj-
ny program „Randka w ciemno”. 

Grał również w głośnych seria-
lach telewizyjnych („Zmiennicy”, 
„Ranczo”). Wystąpił także w fil-
mach, m.in. „Sala nr 6”, „Okru-
chy wojny”. Jacek Kawalec ma 
na swoim koncie wiele ról dub-
bingowych w obrazach ani-
mowanych – trzech częściach 

„Epoki Lodowcowej”, „Toy Story 
3”, „Piękna i Bestia. Zaczarowa-
ne Święta”. W sobotę 14 grudnia 
Kawalec wystąpi w rozalińskiej 
świetlicy przy ulicy Młochowskiej 
59 o godzinie 19.00. Aktor zapre-
zentuje monodram „Ta cisza, to 
ja...”. Wstęp jest wolny. (DP)

Kawalec wystąpi w Rozalinie
z monodramem „Ta cisza, to ja...

„
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