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Śmieciowe 
kontrole

PRUSZKÓW

Nie wszyscy mieszkańcy 
Pruszkowa przekazali deklaracje 
śmieciowe do urzędu. Niektórzy 
próbują też obejść przepisy. 
– Mamy przypadki, gdy ktoś 
twierdzi, że w danej nieruchomości 
nikt nie mieszka, ale śmieci są tam 
wystawiane do odbioru – mówi 
Elżbieta Jakubczak- Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. Kontrole 
śmieciowe trwają...  3
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NADARZYN
19 stycznia referendum 
w Nadarzynie. Wystarczy, że do 
urn pójdzie 2650 osób, a wówczas 
głosowanie w sprawie odwołania 
wójta i rady gminy będzie nie tylko 
ważne, ale może doprowadzić do 
„pożegnania” obecnych władz.

N ic więc dziwnego, że zarówno wójt 
Janusz Grzyb, jak i piętnastu człon-
ków rady gminy o spokojnym week-

endzie nie mogą myśleć. W pięciu lokalach 
wyborczych – trzech na terenie Nadarzyna 

Orkiestra 
zagrała   

REGION

W niedzielę odbył się 22. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W naszym regionie 
zebrano do tej pory 335 tys. zł.  3

i po jednym w Młochowie i Ruścu – ważyć 
się będą ich losy. Losy działaczy samorządo-
wych, którzy ponad trzy lata temu otrzyma-
li kredyt zaufania od lokalnej społeczności, 
a która teraz – przed upływem kadencji – mo-
że im podziękować za rządy. Chociaż, jak po-
kazuje ubiegły rok, skuteczność referendów 
jest przeważnie sprzymierzeńcem tych, prze-
ciwko którym jest ono wymierzone. W wo-
jewództwie mazowieckim tylko w Nasielsku 
odwołano burmistrza, w pozostałych głoso-
waniach, jak choćby w Żyrardowie, Gostyni-
nie, Celestynowie czy ostatnio w Warszawie 
o nieważności referendum zadecydowała ni-
ska frekwencja.
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Nadarzyn przed referendum

 Były protesty, teraz będzie referendum
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Pod koniec października ubiegłe-
go rada powiatu przyjęła uchwa-
łę dotyczącą rozkładu godzin 
pracy aptek w Pruszkowie, Pia-
stowie oraz gminach Michałowi-
ce, Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. 
Harmonogram wszedł w ży-
cie 6 stycznia. Apteki na terenie 

powiatu bedą czynne od ponie-
działku do piątku – od godz. 8.00 
do godz. 20.00, a w soboty – od 
godz. 9.00 do 13.00. Rada zatwier-
dziła też harmonogram dyżurów 
aptek w nocy, niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy. Dyżur 
całodobowy ma jedna apteka na 

terenie powiatu – przy ul. Armii 
Krajowej 44 w Pruszkowie, a dy-
żury wieczorne od poniedziałku 
do piątku w godz. 20.00–24.00, 
w soboty w godz. 13.00–24.00 
oraz w niedziele i święta w godz. 
10.00–24.00 będą mieć apteki 
w Piastowie. (DP)
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Nowy harmonogram dyżurów 
aptek na terenie powiatu

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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Agata Jaczyńska – Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków
Tel.: 500-222-979

www.giertych-kancelarie-prawne.pl
Agata.Jaczynska@Giertych-Kancelarie-Prawne.pl
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Przejście będzie 
przedłużone
PRUSZKÓW
Ruszyły prace związane 
z przedłużeniem 
przejścia podziemnego 
przy stacji kolejowej 
w Pruszkowie. 
W 2015 r. będzie 
można przejść pod 
torami od strony 
dzielnicy Żbików.

Trwa modernizacja linii ko-
lejowej Warszawa – Skier-
niewice. W ramach prac 
przewidziano m.in. budowę 
tunelu pod torami na ul. Bał-
tyckiej w Grodzisku, a także 
przedłużenie przejścia pod-
ziemnego w Pruszkowie, tak 
aby można było przejść z jednej 
strony torów na drugą (obec-
nie tunel sięga od ul. Sienkie-
wicza do peronu).

Druga z tych inwestycji ru-
szyła. Na razie robotnicy de-
montowali stary peron przy 
torze nr 1 (od strony Żbikowa). 

– Wykonawca rozpoczął 
już zasadnicze roboty, które 
potrwają do 2015 r. ze wzglę-
du na to, że prace w przej-
ściu podziemnym muszą być 
prowadzone etapami. Jest 
to konieczne, aby zachować 
płynność ruchu pociągów – 
nie można prowadzić prac 
pod eksploatowanymi torami 
kolejowymi, dlatego też każdy 
kolejny etap będzie się wiązał 
z zamknięciem jednego z to-
rów, aby móc prowadzić roboty 
bezpośrednio pod nim – mó-
wi Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP PLK.  (DP) 

Dziwić nie może więc fakt, że 
wójt będzie trzymał kciuki za 
tych, którzy nie pójdą do urn. 
Zresztą sam apeluje na plaka-
tach: „Nie idźmy na referen-
dum. Uszanujmy to, co wspólnie 
zbudowaliśmy” – zwraca się do 
mieszkańców gminy. Dlaczego 
więc wójt wybrany w demokra-
tycznych wyborach, namawia 
społeczność by teraz z narzę-
dzia demokracji jakim jest 
referendum nie korzystać? – 
Robienie referendum w roku 
wyborów samorządowych jest 
po prostu nieporozumieniem 
– mówi Janusz Grzyb. Jego 
największe obawy budzi oso-
ba komisarza, który pojawiłby 
się w przypadku porażki wój-
ta i rady. – Człowiek rozsąd-
ny, który nie zna środowiska 
w momencie, kiedy nie funk-
cjonuje rada, czyli organ uchwa-
łodawczy może nie chcieć brać 
odpowiedzialności za podejmo-
wanie ważnych decyzji. Decyzji 
związanych chociażby z pozy-
skiwaniem funduszy, czy ich 
wydawaniem. W związku z po-
wyższym taka sytuacja spowo-
dowałaby wyhamowanie gminy. 
Zwłaszcza, że do wyborów zo-
stało około 10 miesięcy. W nich 
zaś  mieszkańcy dokonają wy-
boru – twierdzi wójt. 

Wójt: – Zarzuty bzdurne
Janusz Grzyb nie zgadza się 
z zarzutami członków komite-
tu referendalnego. – Są absolut-
nie bzdurne. Nie ma gminy nie 
zadłużonej, która korzysta ze 
środków pomocowych na roz-
wój gminy. Podobnie sprawa ma 
się z uchwałą śmieciową. Firma 
Hetman działa na naszym tere-
nie dwanaście lat, od czterech 

zamiast prowadzić kampanię 
na ulicach Nadarzyna, przedsta-
wiciele komitetu systematycz-
nie odwiedzali warszawski sąd. 
W trybie wyborczym odbyły się 

również zaskarżyli Janusza 
Grzyba, zarzucając mu świad-
czenie nieprawdy w treści 
jednej z ulotek przedreferendal-
nych i sąd podzielił ich opinie. 
Nakazał konfiskatę materiałów 
oraz przeprosiny. Wójt złożył 
zażalenie od tej decyzji, jednak 
do czasu zamknięcia wydania 
gazety nie poznaliśmy ostatecz-
nego orzeczenia sądu.  

W niczym to nie zmienia fak-
tu, że opinię co do samej słuszno-
ści przeprowadzenia referendum 
podziela wielu mieszkańców 
Nadarzyna. I to w lokalach wy-
borczych tego okręgu odda-
ne głosy zadecydują o tym, czy 
głosowanie będzie skuteczne. 
Bo jak przyznają inicjatorzy, 
„fajerwerków” nie spodziewają 
się w Ruścu czy w Młochowie, 
gdzie wójt mieszka. – Mimo 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

lat ma instalację regional-
ną i to ma oznaczać, że nagle 
2 miliony ludzi będzie tu śmie-
cie zostawiać. To jakiś absurd. 
Szczególnie, że do tej pory żad-
nych problemów z ich działal-
nością nie było – mówi Grzyb. 
Dlaczego więc teraz ktoś wpadł 
na pomysł przeprowadzenia 
referendum? – Bo jest ono na 
topie – uważa wójt. I dodaje: 
– Wójta jest teraz łatwiej odwo-
łać, niż wygrać wybory.

Boje
I jest to bodaj jedyna opinia 
wójta, która idzie w parze z po-
glądami członków komitetu 
„Nasz Zielony Nadarzyn”. Ini-
cjatorzy referendum nieustan-
nie agitują za tym, aby odwołać 
rządzących i toczą przy tym 
nieustępliwe boje. Ostatnio 
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I wszystko nastroje mamy opty-
mistyczne – twierdzi Mariusz 
Karpiński, pełnomocnik komi-
tetu referendalnego. Zarówno 
dla niego, jak i pozostałej grupy 
oponentów wójta, już sam fakt 
przeprowadzenia referendum 
jest sukcesem. Niezależnie od 
wyniku. – Wiele osób zauwa-
żyło, że można coś zrobić, a nie 
poddawać się dyktatowi władzy. 
Poza tym zarówno wójt, jak i ca-
ła ekipa rządząca zaczęli zacho-
wywać się bardziej przyzwoicie, 
niż mieli to do tej pory w zwycza-
ju – mówi Karpiński.

Emocje 
Inicjatorzy liczą, że referen-
dum odbędzie się bez eksce-
sów, choć… – Mamy pewne 
obawy, bo widać, że emocje po-
szły w górę – twierdzi Karpiń-
ski. – Trzeba jedno podkreślić, 
że referendum jest przeciwko 
głupim decyzjom gminy, które 
zostały podjęte bez konsulta-
cji społecznej. Nie przeciwko 
żadnej firmie – dodaje. 

Co ciekawe może okazać się 
tak, że o ile wójt zachowa fo-
tel, to odwołana zostanie rada. 
– Byłby to też dobry krok, tym 
bardziej, iż rada zamiast kontro-
lować wójta, doradzać czy pro-
stować pewne decyzje jest przez 
niego zwasalizowana. Ci ludzie 
nie sprawują żadnej roli kon-
trolnej, a podnoszą tylko ręce 
i przyklepują wszystkie decyzje 
wójta – twierdzi pełnomocnik. 

Aby referendum w sprawie 
odwołania rady było ważne do 
urn musi pójść 2350 osób. Na-
tomiast aby ważne było refe-
rendum w sprawie odwołania 
wójta potrzeba trzysta odda-
nych głosów więcej. W gmi-
nie Nadarzyn uprawnionych 
do głosowania jest  ponad 
9 tys. mieszkańców. 

Piątek, 17 Stycznia 2014

W najbliższą niedzielę głosowanie w sprawie odwołania wójta i rady gminy

Nadarzyn przed referendum

trzy procesy i jak podkreślają 
inicjatorzy referendum, ża-
den z nich nie zakończył się ich 
porażką. A pozwał ich zarów-
no wójt, jak też firma Hetman. 
W obu przypadkach powódz-
two zostało odrzucone. Sami

Uprawnionych 
do głosowania 
jest ponad 9 tys. 
mieszkańców
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SPRZEDAŻ POWIERZCHNI TARGOWEJ
22 758 77 88; reklama@wprmedia.pl

5. edycja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zaprasza  
bezrobotne kobiety i mężczyzn

do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu 

Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, 
kas fiskalnych i systemem dobrej praktyki GHP

Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 45+!

W ramach projektu oferujemy również:
•  wsparcie doradcy zawodowego   
•  warsztaty równych szans
•  płatne staże   
•  pośrednictwo pracy

Pruszków ul. Armii Krajowej 46, tel. (22) 758-71-60
www.zdz.edu.pl; www.kwalifikacje-przyszlosc.pl 
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REGION
Blisko 36 mln zł 
– taką kwotę (na razie) 
zebrano w ramach 
22. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Nasz region 
przekazał do tej 
pory 335 tys. zł.

Orkiestra Jurka Owsiaka za-
grała w całym kraju i za granicą 
w niedzielę 12 stycznia. Zbie-
rano środki na zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i na god-
ną opiekę medyczną seniorów. 
WOŚP podała, że zebrała prawie 

36 mln zł, ale są to wstępne da-
ne, bowiem wiele aukcji trwa. 
Jak zaznacza fundacja, kwo-
ta do końca lutego może wzro-
snąć o 30, a nawet 40 procent.

Podczas 22. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w całym kraju pieniądze zbiera-
ło 120 tys. wolontariuszy, zorga-
nizowano wiele imprez, podczas 
których licytowano różne przed-
mioty i usługi. Orkiestra grała 
i w naszym regionie – były kon-
certy, występy artystyczne, gry, 
zabawy i oczywiście licytacje. 
Można było zakupić m.in. prze-
lot wiatrakowcem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Baranowie, 

Orkiestra Owsiaka zagrała i zbierała  

dwutygodniowy letni rejs szkolenio-
wy na Mazurach, koszulki piłkar-
skie, przedmioty rękodzielnicze.

Dotychczasowa kwota zebra-
na przez sztaby w naszym regio-
nie jest niższa niż w ubiegłym 
roku, ale trzeba zaznaczyć, że 

w niektórych miejscowościach 
trwało liczenie pieniędzy, więc 
ostateczna suma może wzro-
snąć. Do tej pory w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim ze-
brano blisko 335 tys. zł. Gdzie 
i ile? Józefi na – na chwilę obecną 
4,6 tys. zł ( jedynie z puszek), 
Grodzisk Mazowiecki – 55 tys. zł, 
Brwinów – 32,9 tys. zł, Nada-
rzyn – obecnie ok. 32 tys. zł, Ra-
szyn –  22,7 tys. zł, Komorów 
– 32 tys. zł, Milanówek – na 
razie ok. 30 tys. zł, Jaktorów 
– 16,8 tys. zł, Nowa Wieś – na ra-
zie 33,6 tys. zł, Podkowa Leśna 
– na chwilę obecną 10,2 tys. zł, 
Pruszków – ok. 75,4 tys. zł.   (DP) 

Z początkiem tego roku brwinowską 
strażą miejską zarządza nowy ko-
mendant. Jest nim Tomasz Kowalski, 
który wcześniej był m.in. naczelni-
kiem oddziału terenowego stołecznej 
straży miejskiej. – Jego kandydatu-
ra zdecydowanie wyróżniała się spo-
śród innych, dlatego zdecydowaliśmy 

się na zatrudnienie go. Jestem zu-
pełnie spokojny, że nowy komendant 
sobie poradzi, ponieważ ma bogate 
doświadczenia zarówno z pracy w te-
renie, jak i na stanowiskach kierow-
niczych – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. Komendant 
Tomasz Kowalski chce usprawnić 

funkcjonowanie brwinowskiej 
straży miejskiej kładąc nacisk na 
działania prewencyjne i współpracę 
ze szkołami oraz przedszkolami. 
Zamierza również m.in. zreorganizo-
wać pracę strażników – wprowadzić 
zmianowość od godz. 6.00 do 22.00 
i zwiększyć liczbę patroli. (AF)

BRWINÓW 

Tomasz Kowalski szefem
brwinowskich strażników

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Minęło już pół roku 
od wprowadzenia 
rewolucji śmieciowej. 
Tymczasem wielu 
mieszkańców Pruszkowa 
zaznacza, że są osoby, 
które za odbiór 
odpadów nie płacą. 

M iały zniknąć dzikie wy-
sypiska, skończyć się 
miało podrzucanie 

śmieci. Nic się nie zmieniło a my 
musimy płacić więcej – twierdzą 
niektórzy pruszkowianie. 

Od 1 lipca 2013 roku „właścicie-
lami” śmieci wytwarzanych przez 
mieszkańców danej gminy stały 
się samorządy terytorialne. I to 
one odpowiadają za odbiór od-
padów. Jednak nie dzieje się to 
za darmo. Mieszkańcy muszą co 
miesiąc uiszczać specjalne opłaty. 

Nie kombinuj, bo wpadnie śmieciowa kontrola
W Pruszkowie za odbiór odpa-
dów posegregowanych zapła-
cić trzeba 12,50 zł od osoby, a za
śmieci niesegregowane 20 zł/os. 

Kłopot w tym, że nie wszyscy 
przekazali deklaracje śmiecio-
we do urzędu. – Wielu miesz-
kańców po prostu się ukrywa. 

są – mówi Elżbieta Jakubczak- 
Garczyńska, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Naj-
większy problem jest z osobami 
mieszkającymi w tak zwanej wy-
sokiej zabudowie wielorodzin-
nej. Właściciele domków czy 
mieszkańcy kilkupiętrowych 
bloków są mniej anonimowi 
i łatwiej jest przeprowadzić we-
ryfi kację. I nie chodzi tu tylko 
o sprawdzenie czy ktoś segregu-
je odpady, tak jak zadeklarował. 
Kontrole prowadzimy również 
pod kątem zgłoszeń dotyczących 
liczby osób – dodaje.

W najbliższym czasie takim 
sprawdzeniom zostaną poddani 
mieszkańcy dwóch budynków 
znajdujących się w zasobach 
Pruszkowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Urzędnicy podkreśla-
ją, że kontrole są wykonywane 
losowo. Okazuje się bowiem, że 
mieszkańcy potrafi ą obejść przepi-
sy. – W zabudowie wielorodzinnej 

Nie wszyscy mieszkańcy Pruszkowa złożyli deklaracje śmieciowe. Niektórzy próbują obejść przepisy 

Bardziej „przebiegli” są właścicie-
le poszczególnych posesji w mie-
ście. – Mamy przypadki, gdy ktoś 
twierdzi, że w danej nieruchomo-
ści nikt nie mieszka, ale śmieci są 

tam wystawiane do odbioru. Cza-
sem w prywatnych pojemnikach, 
a niekiedy w tych przekazanych 
przez Miejski Zakład Oczyszcza-
nia. W takich sytuacjach MZO nie 
odbiera odpadów, a my wysyłamy 
ponaglenie o złożeniu deklaracji. 
Jedni składają brakujące doku-
menty, inni idą w zaparte. Na tych 
drugich odpowiednią decyzją na-
kładamy obowiązek uiszczania 
opłat – mówi.

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska podkreśla, że kontrole nie słu-
żą zastraszaniu. – Sprawdzamy, 
czy wszyscy wypełniają obowiąz-
ki, które nałożyła na nas ustawa. 
Największy problem występuje 
w budynkach wielorodzinnych, 
gdzie cześć mieszkańców segregu-
je odpady, a cześć nie. Musimy to 
kontrolować, by osoby, które swo-
je obowiązki wypełniają wzorowo 
nie czuły się poszkodowane. Nie-
stety w przypadku tej zabudowy 
odpowiedzialność jest już zbioro-
wa – podkreśla. 

często zadeklarowana liczba osób 
nie jest zgodna ze stanem faktycz-
nym. Ale możemy to sprawdzić 
kontrolując np. zużycie wody – za-
znacza Jakubczak-Garczyńska. 

tyle procent osób 
zameldowanych 
w Pruszkowie złożyło 
deklaracje śmieciowe

80

Swoje deklaracje złożyło blisko 
80 proc. osób zameldowanych 
w Pruszkowie. A trzeba pamię-
tać jeszcze o tych, którzy mel-
dowani w naszym mieście nie 
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 Rewolucja śmieciowa weszła w życie 1 lipca 2013 r.
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Markowska, Krzywy, Flinta (na 
zdjęciu), Gawliński – to tylko nie-
którzy artyści, którzy wystąpią 
w grodziskim Centrum Kultury 
9 lutego podczas koncertu chary-
tatywnego „Vlodi nie jesteś sam 
– Dzisiaj gramy dla Ciebie – Przyja-
ciele”. Start o godz. 18. Vlodi Tafel 

to jedyny na świecie zawodowy 
perkusista grający z protezą nogi. 
Potrzebuje nowej protezy, dlate-
go też dochód z koncertu w całości 
zostanie przeznaczony na jej 
zakup. Na koncertowej setliście 
znajdą się autorskie przeboje 
występujących artystów oraz 

hity Hendriksa, Bonamassy,
Sinatry i grupy Smokie.  Cegiełki 
w cenie 30 zł uprawniające do wej-
ścia na imprezę są dostępne w Cafe 
Queen w Grodzisku, a w dniu kon-
certu w kasie kina Centrum Kultury 
przy ul. Spółdzielczej 9. Informacje: 
tel. 504 215 308 lub 792 057895. (DP)

„Vlodi nie jesteś sam” – czyli 
gwiazdy zagrają dla perkusisty 

REKLAMA

Specjalny dźwig
pomaga 
przy stawianiu
konstrukcji
PIASTÓW
Kolejarze budują 
nowy wiadukt 
kolejowy w Piastowie.

Pierwotnie zakładano, że wy-
remontowana zostanie stara 
przeprawa, ale kolejarze zde-
cydowali jednak , że najlepsze 
rozwiązanie to jej wymiana. 
Dlaczego? Argumentowali, 
że po nowej konstrukcji prze-
jazd będzie bardziej komfor-
towy, szybszy i – co bardzo 
ważne – bezpieczniejszy.

Budowany obiekt zastąpi kil-
kudziesięcioletnią konstrukcję. 
Wiadukt ma mieć 55 m długo-
ści i ważyć ok. 200 ton. W celu 
zdemontowania starej i posta-
wienia nowej konstrukcji trze-
ba było sprowadzić specjalny 
dźwig, który może podnieść 
ponad 400 t. Już samo spro-
wadzenie go na miejsce było 
nie lada przedsięwzięciem – 
do przetransportowania uży-
to aż 25 ciężarówek. Oprócz 
wymiany stalowej konstruk-
cji obiektu kolejarze pro-
wadzą też prace związane 
z nadbudową przyczółków 
i przebudową nasypów.

Budowa wiaduktu pro-
wadzona jest w ramach mo-
dernizacji linii kolejowej 
Warszawa – Łódź. Po jej za-
kończeniu prędkość pocią-
gów pasażerskich wzrośnie 
do 160 km na godzinę, dzię-
ki 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.  (DP)

NADARZYN
Monitoring 
„obsługujący” park 
przy pl. Poniatowskiego 
przejdzie gruntowną 
modernizację. 
Ponadto meldunek 
zmieni centrum 
zawiadowcze, 
przeniesione 
będzie do siedziby 
straży gminnej.

Takie są plany i wiele wskazu-
je, że latem zostaną zrealizowa-
ne. Choć, jak przyznają władze 
gminy Nadarzyn, niewykluczo-
ne, iż nastąpi to wcześniej. – Jest 

to kwestia dwóch, trzech miesię-
cy – mówi Janusz Grzyb, wójt 
Nadarzyna. Jest zdecydowanie 
za modernizacją monitoringu, 
który na przestrzeni kilku lat 
zdał egzamin. – Był czas, kie-
dy do parku strach było wejść. 
Z chwilą, kiedy pojawiły się ka-
mery miłośnicy nocnych za-
baw opuścili ten teren – mówi 
wójt. Podkreśla jeszcze jeden 
aspekt monitoringu: – Kamery 
są potrzebne, bo w rynek zosta-
ły zaangażowane duże środki fi -
nansowe. Zarówno w zieleń, jak 
i w urządzenia. Jakakolwiek de-
wastacja zostaje natychmiast wy-
kryta. Ponadto jest to miejsce 

Oko nowej kamery będzie obserwować park
reprezentacyjne Nadarzyna 
i musi tam być bezpiecznie.

Na czym więc polegać bę-
dzie modernizacja? Całkowi-
cie wymienionych ma być pięć 

rozbudować sieć monitoringu, 
tak więc niewykluczone, że do-
kupione zostaną przynajmniej 
jeszcze dwie kamery. Na całość 
inwestycji gmina planuje prze-
znaczyć 68 tys. zł.

Zmienić ma się też centrum do-
wodzenia monitoringiem. Póki 
co, jego siedziba mieści się w bu-
dynku komisariatu policji, a z ra-
cji tego, że za obsługę kamer mają 
odpowiadać strażnicy gminni, to 
centrum zostanie przeniesione 
do ich siedziby. Siedziby, która 
mieści się naprzeciw parku. I jak 
przyznają sami strażnicy, bywa-
ły sytuacje, że dosłownie za ich 
plecami dochodziło do zdarzeń, 

o których byli powiadamiani 
„z poślizgiem”. To się zmieni. 

– Na pewno wpłynie to na czas 
reakcji strażników, którzy na bie-
żąco będą monitorowali teren – 
mówi Adam Piskorz, komendant 
straży gminnej w Nadarzynie. 
O samej modernizacji wypowiada 
się krótko. – Biorąc pod uwagę roz-
wój techniki, rozpiętość produktu 
sprzed sześciu lat z tym obecnie 
produkowanym jest bez porów-
nania. Zresztą nie znam miejsco-
wości, w której monitoring nie 
byłby skuteczny. Kamery mają 
służyć wszystkim mieszkańcom, 
a nie tylko wąskiej grupie ludzi 
w parku – podkreśla.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MICHAŁOWICE
Blady strach padł na 
Michałowice oraz Nowe 
Grocholice. Po tym 
jak minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi stwierdził
nieważność 
przeprowadzonej 
w 1944 r. reformy rolnej, 
tysiące mieszkańców 
obawia się utraty 
dorobku całego życia.

Z łość, rozżalenie ale i de-
terminacja objawiała się 
na twarzach mieszkańców 

Osiedla Michałowice, którzy w śro-
dę (15 bm.) spotkali się w hali spor-
towej miejscowego Zespołu Szkół, 
aby wspólnie odpowiedzieć sobie 
na pytanie: co robić? A ich proble-
my to rezultat grudniowej decyzji 
ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który zajmował się reformą rolną

Udowodnić, że moje to jest… moje
z 6 września 1944 r. Reforma ta 
objęła też nieruchomość ziem-
ską stanowiącą wówczas wła-
sność Barbary Grocholskiej. 
„Dobra Ziemskie Michałowice” 
bo o nich mowa, to obszar po-
nad 316 ha, jaki na mocy dekre-
tu został przejęty przez państwo. 
Minister rolnictwa stwierdził 
nieważność owej reformy i otwo-
rzył tym samym spadkobier-
com Barbary Grocholskiej furtkę 
do ewentualnych roszczeń.

Problem w tym, że na przestrzeni 
lat tereny te zostały rozparcelowa-
ne, a co za tym idzie każda z działek 
ma swojego właściciela. Mieszkań-
cy obawiają się, że spadkobiercy 
zapukają do ich drzwi i zażądają 
zwrotu ziemi, bądź zechcą odszko-
dowanie. Wyjściem z sytuacji może 
być złożenie przez każdego z wła-
ścicieli skargi na decyzję ministra 
do Sądu Administracyjnego w War-
szawie. Ale i to nie gwarantuje spo-
koju. Kuriozalne w tej sprawie jest 
to, że osoby mające uregulowaną 

własność muszą dowodzić, że… 
są właścicielami. Mało tego, mu-
szą to robić na własny koszt, który 
szacowany jest nawet w tysiącach 
złotych. Co ciekawe, w analogicz-
nej sytuacji co mieszkańcy, znaj-
duje się też urząd gminy. Szereg 
dróg wraz z pełnym uzbrojeniem 
czy nawet teren szkoły w której od-
było się zebranie również jest na 
działce, jaka wchodziła w majątek 
ziemski Barbary Grocholskiej. 

– Lekkość z jaką minister prze-
szedł do porządku rzeczy nad pra-
wami aktualnych użytkowników 
działek należących niegdyś do 
Barbary Grocholskiej budzi nie-
pokój, a przede wszystkim pod-
waża zaufanie członków naszej 
wspólnoty samorządowej do sta-
nowionego przez Państwo prawa 
– powiedział Krzysztof Grabka, 
wójt gminy. Zarówno w jego opi-
nii, jak i mieszkańców Michałowic 

minister zrezygnował z dogłębne-
go zbadania sprawy. – Mamy teraz 
udowadniać, że nie jesteśmy wiel-
błądami? To jakiś absurd – przyzna-
ła jedna z mieszkanek Michałowic.

Czasu na odwołanie nie ma wie-
le. Obecny na spotkaniu pełno-
mocnik spadkobierców Henryk 
Grocholski przyznał, że intencją 
rodziny nie jest „nękanie” miesz-
kańców, ale staranie się o odszko-
dowanie ze strony Skarbu Państwa. 
Nie dał jednak żadnych gwaran-
cji na to, że któryś z dziesięcior-
ga spadkobierców nie zmieni
zdania. Do jakichkolwiek zanie-
chań i uchybień nie poczuwa się 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, a jego przedstawiciele do-
wodzili, że wszystko odbyło się 
zgodnie z przepisami. Jest to 
z lekka kontrowersyjne stanowi-
sko tym bardziej, iż zamiast wrzu-
cać wszystkich do „jednego worka”, 
można było starać się wyłączyć 
z decyzji działki z uregulowaną 
własnością. Do sprawy wrócimy. 

Czy spadkobiercy majątku Barbary Grocholskiej zechcą odzyskać ziemię?

Całkowicie 
wymienionych ma 
być pięć kamer, 
które „obsługują” park

kamer, które „obsługują” park 
Poniatowskiego. Pojawiły się 
także sygnały, iż należałoby 
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 Mieszkańcy wyszukują swoich działek na mapie 
starych-nowych „Dóbr Ziemskich Michałowice”

Czy spadkobiercy majątku Barbary Grocholskiej zechcą odzyskać ziemię?
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PODKOWA LEŚNA
W sobotę 18 stycznia w Podkowie 
odbędzie się spotkanie z Jerzym 
Gruzą – reżyserem, scenarzystą i ak-
torem fi lmowym. Gruza jest znany 
przede wszystkim z reżyserii seria-
li, m.in. „Wojny domowej”, „Czter-
dziestolatka”, „Pierścienia i Róży”. 
Na początku kariery współpracował 

w TVP z Bogumiłem Kobielą 
i Jackiem Fedorowiczem (programy 
„Poznajmy się”, „Małżeństwo dosko-
nałe”, „Kariera”, „Runda”). Wyreży-
serował kilka przedstawień Teatru 
Telewizji. W 1984 r. został dyrekto-
rem Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Jest autorem m.in. książki 

„40 lat minęło jak jeden dzień” 
(1998). Był jurorem w programie 
„Zostań Gwiazdą Filmową”. Jerzy 
Gruza będzie gościem kolejnego 
„Spotkania z treścią”, które odbędzie 
się w Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpo-
pa 18 w Podkowie Leśnej. Początek 
o godz. 18.00, wstęp wolny. (DP)

Przyjdź na spotkanie ze znanym 
reżyserem Jerzym Gruzą

REKLAMA

W zależności od wariantu i wersji, zużycie paliwa w cyklu łączonym od 3,7 do 6,5 l/100 km, emisja CO2 od 96 do 152 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji na stronie www.volkswagen.pl

www.volkswagen.pl

Drzwi Otwarte.
Wyjątkowa oferta wyłącznie od 17–19 stycznia.
Zapraszamy na Drzwi Otwarte do salonów Volkswagena. Przyjdź i poznaj modele Limited Edition 2013. 

Skorzystaj z wysokich rabatów oraz specjalnej oferty obowiązującej wyłącznie w Das Weekend od 17 do 19 stycznia.

Znajdź najbliższy salon na www.volkswagen.pl

Autoryzowany dealer VW Krotoski-Cichy
Nadarzyn, Aleja Katowicka 83, tel. 22 729 87 77

Sprawdź też modele

z pełnym odliczeniem VAT!

Składem SKM
chcieli pojechać
do Skierniewic
PRUSZKÓW
14 stycznia rano 
skład SKM przez 
ok. 20 minut stał na 
stacji w Pruszkowie. 
Kilku pasażerów 
chciało, aby eskaemka 
zajechała do... 
Skierniewic.

Kiedy pociąg wjechał na koń-
cową stację w Pruszkowie, 
grupa sześciu osób nie zamie-
rzała opuścić składu, eskaem-
ka nie mogła więc zjechać 
na tory postojowe. Kierow-
nik pociągu postanowił wez-
wać policję. 

– Rzeczywiście, patrol po-
licji był wzywany do takiej in-
terwencji. Ludzie ci chcieli 
pojechać eskaemką do Skier-
niewic, nie zamierzali opu-
ścić pojazdu. Zanim jednak 
funkcjonariusze dotarli na 
miejsce, osoby te wyszły z po-
ciągu – powiedziała kom. Do-
rota Nowak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.  (AF)  

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Plenerowa siłownia 
w Parku Kościuszki 
zyskała u mieszkańców 
miano pechowej. 
Urządzenia nie 
wytrzymały nawet 
miesiąca. 

W ykonawca nie otrzy-
ma zapłaty,  jeśli 
wszystko nie będzie 

działało i wyglądało jak należy 
– mówią urzędnicy.

Od połowy grudnia 2013 r. 
pruszkowianie mogą korzystać 
z nowej siłowni plenerowej. Po 
Parku Anielin i Parku Mazow-
sze, urządzenia do ćwiczeń „pod 
chmurką” pojawiły się w  Parku 
Kościuszki. Na 120 mkw. fani fi t-
nessu znajdą pięć przyrządów – 
orbitrek, masażer, „wioślarz”, 
miniatlas z dwoma stanowiska 
mi i potrójny twister. 

Siłownia niczym tor przeszkód
Problem w tym, że już pierw-

szego dnia po udostępnieniu 
nowego terenu rekreacyjnego 
mieszkańcom pojawiły się pro-
blemy. – Myślę, że wielu miesz-
kańców ucieszyła ta inwestycja. 
Chciałbym jednak zwrócić uwa-
gę, że od początku nie wszystko 

Lada dzień może się na tyle oblu-
zować, że ćwiczenie na niej będzie 
niebezpieczne – dodawał. 

Urzędnicy zapewniali wtedy, 
że wszystko będzie sprawdzone 
i poprawione, a od stycznia siłow-
nia znajdzie się pod opieką fi rmy 
odpowiadającej za konserwację 

placów zabaw i pozostałych si-
łowni w mieście. Tymczasem ma-
my połowę stycznia, a... usterek 
jest więcej. W kilku miejscach za-
pada się nawierzchnia ułożona na 
terenie siłowni. – Gdy odbiera-
liśmy urządzenia wszystko było 
w porządku. Okazało się jednak, 

Obiekt plenerowy w pruszkowskim Parku Kościuszki ma wadliwe urządzenia do ćwiczeń
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wady ukryte. Wykonawca został 
już o tym poinformowany i chce-
my, by wadliwy sprzęt wymie-
nił w ramach gwarancji – mówi 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejs-
kiego w Pruszkowie.

Wynika więc, że fi rma Mevius 
odpowiadająca za budowę siłow-
ni plenerowej nie kwapi się do 
naprawy usterek, choć gwaran-
cja na wykonane w Parku Ko-
ściuszki roboty obowiązuje przez 
dwa lata. – Wysyłaliśmy ponagle-
nia do wykonawcy. Na początku 
stycznia otrzymaliśmy informa-
cję, że wymienione zostaną dwa 
zepsute urządzenia. Jednak do 
tej pory nic się w tym temacie 
nie dzieje. Faktury za wykona-
ne roboty nie zostały przez nas 
opłacone. Wykonawca nie otrzy-
ma zapłaty, jeśli wszystko nie bę-
dzie działało i wyglądało tak jak 
należy – zaznacza naczelnik Ja-
kubczak-Garczyńska. 

działa tak, jak powinno. W nie-
których przyrządach nie dokrę-
cono śrub, a to grozi uszkodzeniem 
sprzętu. Szkoda by było, aby już na 
początku funkcjonowania został 
zniszczony – mówił w grudniu czy-
telnik Sebastian. – Zauważyłem 
też, że maszyna wkopana w zie-
mię nie została zacementowana. 

Zamontowane 
na siłowni 
plenerowej sprzęty 
miały wady ukryte 

 Wykonawca nie dostanie zapłaty, jeżeli wszystko nie 
będzie wyglądało jak należy

Piątek, 17 Stycznia 2014
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2014 Rokiem Bohaterów Września 
1939 – taką uchwałę podjęli brwi-
nowscy radni. Podkreślają, że jest 
to godna forma uczczenia polskich 
żołnierzy walczących z hitlerowca-
mi m.in. w bitwie pod Brwinowem 
stoczonej 12 września 1939 roku. 
W walkach brali udział przede 

wszystkim żołnierze 36 Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej, ale 
także 15 Pułku Piechoty, 72 Pułku 
Piechoty im. Dionizego Czachow-
skiego oraz 28 Pułku Artylerii 
Lekkiej. Polskie wojsko wspierała 
ludność cywilna. Brwinowscy sa-
morządowcy zaznaczają, że równie 

ważne co przekazanie wiedzy
na temat kampanii wrześniowej 
oraz walk stoczonych w okolicach 
Brwinowa jest wpajanie tego 
dziedzictwa kolejnym pokoleniom, 
za tym bowiem idą takie wartości 
jak patriotyzm, poświęcenie, 
honor, odwaga. (AF)

Pamięć o bohaterach Września 1939  
i wpajanie ich dziedzictwa

BRWINÓW

W miejscu przejazdu 
kolejowego na 
ul. Działkowej ma się 
pojawić przeprawa 
dla pieszych

Piątek, 17 Stycznia 2014

Przystankowy 
kłopot
MICHAŁOWICE
Mieszkańcy 
michałowickiej 
gminy ucieszyli 
się widząc nowe 
przystanki 
w Al. Jerozolimskich 
w sąsiedztwie 
ul. Jesionowej. 
Ale nie mogą z nich 
korzystać. 

– Obecnie, z przyczyn for-
malnych, nie możemy jeszcze 
określić terminu uruchomie-
nia przystanków. Znajdują się 
one na terenie gminy Michało-
wice (II strefa biletowa), a tym 
samym jesteśmy zobowiązani 
do wcześniejszego ustalenia za-
sad współfi nansowania przez 
gminy (Michałowice, Pia-
stów) linii strefowej. O termi-
nie uruchomienia przystanku 
poinformujemy po ustaleniu 
wszelkich formalności z gmina-
mi – mówi Magdalena Potocka 
z biura prasowego ZTM.

Dodała, że na nowych przy-
stankach będą stawać auto-
busy linii 717.  (DP)  

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Modernizacja 
linii kolejowych 
i towarzyszące jej 
inwestycje są coraz 
bardziej widoczne 
w naszej okolicy. 
Kolejarze szykują się 
do przeniesienia 
przejazdu kolejowego 
z ul. Działkowej.

K oszmar mieszkańców 
ulicy Działkowej znajdu-
jącej się na pograniczu 

Pruszkowa i Brwinowa powoli 
dobiega końca. Uciążliwe cięża-
rówki znikną stamtąd po wybu-
dowaniu odpowiedniego układu 
drogowego. Trwają prace związa-
ne z budową kolejnych odcinków 
ul. Przyszłości, za którą odpowia-
da powiat pruszkowski. W gminie 

Czeka na przeniesienie
Brwinów generalny remont prze-
szła ul. 36. P. P. Legii Akademic-
kiej. Natomiast władze Pruszkowa 
przygotowują się do przebudowy 
ul. Przejazdowej wraz z budową 
nowego mostu na rzece Utracie. 

Jednak ten układ drogowy 
musi zostać uzupełniony o istot-
ny element. Chodzi o przeniesie-
nie przejazdu kolejowego z ulicy 
Działkowej na ul. Przejazdową. Za 

Kolejarze nie są w stanie podać konkretnej daty przeniesienia przejazdu z ulicy Działkowej  
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Linii Kolejowych. 
Dutkiewicz podkreśla jednak, 

że roboty związane z utworzeniem 
nowej przeprawy przez torowi-
sko w ciągu ulicy Przejazdowej 
ruszą w tym roku. – Z zarządca-
mi poszczególnych dróg zostały 
uzgodnione wszystkie prace to-
rowe. Kierowcy muszą spodzie-
wać się zmian w organizacji ruchu. 
W tym roku planujemy wykona-
nie większości prac torowych, 
na rok 2015 zaplanowane są je-
dynie drobne prace wykończe-
niowe – twierdzi rzecznik. 

Zgodnie z uzgodnieniami po-
między PKP PLK, starostwem 
powiatowym i miastem w miej-
scu przejazdu kolejowego na ulicy 
Działkowej ma się pojawić prze-
prawa dla pieszych. Ta inwestycja 
nie jest jednak częścią moder-
nizacji linii kolejowej Warsza-
wa – Łódź i nie wiadomo kiedy 
zostanie zrealizowana. 

Roboty na linii dalekobieżnej 
w naszym regionie, choć mocno 
opóźnione, to obecnie idą peł-
ną parą. Pojawia się więc pyta-
nie: Kiedy rozpoczną się prace 
związane z przeniesieniem 
przeprawy przez tory kolejowe 

na ul. Przejazdową, które ma 
być realizowane w ramach te-
go przedsięwzięcia? – Dziś nie 
mogę podać dokładnego ter-
minu przeniesienia przejaz-
du kolejowego w Pruszkowie 
– przyznaje Maciej Dutkiewicz, 

to odpowiadają jednak nie lokal-
ne samorządy, a kolejarze, którzy 
modernizują dalekobieżną linię 
z Warszawy do Łodzi.

 Przejazd kolejowy na ul. Działkowej

REKLAMA



7GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych o kra-
dzież samochodu. Auto porzucono 
w stawie. Pojazd skradziono pod 
koniec października ubiegłego roku. 
Właściciel auta marki KIA natych-
miast poinformował o tym policję. 
Na początku listopada samochód 

znaleziono w jednym ze stawów 
na terenie gminy. Funkcjonariusze 
dalej prowadzili poszukiwania 
osób, które dokonały kradzieży 
z włamaniem oraz zatopiły pojazd. 
Po dwóch miesiącach udało się wyty-
pować podejrzanych. Dwaj mężczyź-
ni, 20- i 19-latek, zostali zatrzymani. 

Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego postawiono im zarzu-
ty kradzieży z włamaniem. Ponadto 
starszy z zatrzymanych odpowie 
za zniszczenie auta. Policjanci 
przewidują, że w zdarzeniu mogły 
brać udział też inne osoby, nie 
wykluczają kolejnych zatrzymań. (DP)

Skradziony samochód 
sprawcy porzucili w stawie

REKLAMA

•  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

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Nie milkną echa 
skargi mieszkańców 
Raszyna na pracę 
funkcjonariuszy 
tamtejszego komisariatu. 
Sęk w tym, że autorzy 
całego zamieszania 
niespecjalnie chcą się 
ujawniać publicznie, 
co podważa ich 
wiarygodność.

Poniedziałek 13 stycznia 
godz. 15.00. Sala konfe-
rencyjna urzędu gminy. 

Rozpoczyna się posiedzenie 
komisji bezpieczeństwa, na 
które zaproszony został ko-
mendant policji w Raszynie 
komisarz Dariusz Kruziewicz. 
Są radni i sołtysi. W ponad dwu-
dziestoosobowej grupie uczest-
ników spotkania próżno szukać 
mieszkańców. A w szczególności 

Nie było mieszkańców, dowodów, nie ma tematu…

autorów skargi na pracę policji. 
Skargi, która w listopadzie ubie-
głego roku wpłynęła do radnych 
gminy, aby nie dofi nansowywać 
miejscowego komisariatu, bo po-
licjanci niedostatecznie dbają 
o bezpieczeństwo. 

Szybko okazało się, że mi-
mo zaproszenia ze strony prze-
wodniczącego komisji Michała 
Słomy, nikt z mieszkańców nie 
przybył. Tym samym poważnie 
podważony został sens samego 
spotkania, które w założeniu 
miało być merytoryczną dys-
kusją na temat wytaczanych 
w kierunku raszyńskiej policji 
oskarżeń. Komendant Dariusz 
Kruziewicz nie chciał ofi cjalnie 
komentować postawy autorów 
skargi. Widać było jednak, że jest 
zawiedziony, ale nadal liczy na 
spotkanie z mieszkańcami. Cho-
ciaż mało prawdopodobne wy-
daje się, aby w ogóle do niego 
doszło. Tym bardziej, iż w kulu-
arach coraz głośniej mówiło się 
o tym, że skarga mieszkańców to 

polityczna zagrywka. A przykład 
chociażby śpiących w radiowozie 
policjantów nie poparty żadnym 
dowodem, to żaden przykład... 

Przyznać jednak trzeba, że 
autorzy pisma co do jednego 
się nie mylą: różowo nie jest. 
Komisariat w Raszynie boryka 

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa rady gminy z udziałem komendanta policji w Raszynie
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I się z kadrowymi problemami, 
które jednak nie wynikają z  je-
go winy a są skutkiem tego, co 
się dzieje w stołecznym gar-
nizonie. Rezultat jest taki, że 
w raszyńskiej jednostce jest 
niedobór zatrudnienia. – Na 
28 etatów mam obecnie czte-
ry wakaty, a za dwa dni będę 
miał piąty, bo odchodzi kolej-
ny dzielnicowy. Z sił własnych, 
którymi dysponuję w normaty-
wie nie jestem w stanie wysłać 
na ulicę dodatkowych patroli 
– przyznał kom. Kruziewicz. 
Potwierdził jednocześnie, iż 

w trakcie policyjnej zmiany 
na ulice Raszyna wyjeżdża 
tylko jedna załoga patrolowa. 
Tym samym pomysł utworze-
nia dodatkowego posterunku 
w Jankach, które kumulują in-
terwencje, należy rozpatrywać 
w kategorii fantastyki.

Wiele wskazuje na to, że rada 
gminy wzorem ubiegłego roku 
ponownie wesprze fi nansowo 
komisariat w Raszynie. Taką 
wolę wyraziła przynajmniej 
część radnych, a jednogłośnie 
opowiedzieli się za tym pomy-
słem sołtysi. 

Piątek, 17 Stycznia 2014

 Komendant Dariusz Kruziewicz w towarzystwie 
radnego Sławomira Haczkura i przewodniczącego 
komisji Michała Słomy

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI
i wiele więcej...

22 753 79 90
504 756 509
www.alsprint.pl

wyprzedaż

SALE
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Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

wyprzedaż 
biżuterii srebrnej

tylko 
do 25 stycznia
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PRUSZKÓW
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
Książnica Pruszkowska 
im. Henryka Sienkiewicza 
udostępniła czytelnikom 
platformę elektroniczną 
IBUK Libra, na której 
można znależć 
wiele tysięcy tytułów 
w pełnej wersji. 

IBUK Libra to elektroniczna 
biblioteka oferująca bogaty wy-
bór publikacji największych pol-
skich wydawców akademickich, 
profesjonalnych i popularnych. 
Zapewnia z dowolnego miejsca 
całodobowy dostęp do książek. 
Publikacje będzie można czy-
tać także na urządzeniach mo-
bilnych z dostępem do internetu. 
IBUK Libra ma zaawansowa-
ne narzędzia do pracy z tekstem 
– przygotowane z myślą o stu-
dentach, wykładowcach, czy-
telnikach, profesjonalistach. 
Całości dopełnia fakt, iż treści 
książek powiązane są ze słow-
nikami i encyklopedią Wydaw-
nictwa Naukowego PWN. Od 
tego roku z wirtualnej platfor-
my mogą korzystać czytelnicy 
Książnicy Pruszkowskiej, któ-
ra w ramach Konsorcjum Mazo-
wieckich Bibliotek Publicznych 
wykupiła pełen dostęp do zaso-
bów IBUK-a.

 IBUK Libra będzie dostępna 
dla naszych czytelników przez 

cały 2014 rok, a jeżeli spotka się 
z dużym zainteresowaniem po-
myślimy nad kontynuacją tego 
projektu. W zasobach bibliote-
ki znajdują się przede wszystkim 
publikacje naukowe, akademic-
kie z przeznaczeniem dla studen-
tów, czy osób interesujących się 
specjalistycznymi zagadnieniami 
z jakiejś dziedziny – mówi Grze-
gorz Zegadło, dyrektor Książnicy 
Pruszkowskiej. – Jest tam jednak 
także kilkaset tytułów z literatury 
pięknej. Każdy zalogowany użyt-
kownik może korzystać z tych 
wirtualnych zasobów bez ogra-
niczeń. Płatna jest natomiast, 
zgodnie z prawem autorskim, 
opcja wydruku fragmentu książ-
ki. Nie są to jednak duże kwo-
ty, a szczegółowe informacje na 
ten temat czytelnik znajdzie już 
na samej platformie – dodaje.

Co zrobić, aby skorzystać 
z elektonicznej biblioteki IBUK 
Libra? Przed pierwszą rejestra-
cją należy odwiedzić dowolną 
fi lię Książnicy i zadeklarować 
chęć korzystania z e-zasobów 
oraz pobrać kod PIN niezbęd-
ny przy rejestracji. – Gdy wy-
damy taki PIN, użytkownik za 
jego pomocą dokona rejestra-
cji, a potem już będzie mógł nor-
malnie się logować na platformie 
– wyjaśnia Grzegorz Zegadło. 

Instrukcja rejestracji i logowa-
nia na IBUK Libra dostępna na 
http://biblioteka.pruszkow.pl/
images/stories/pdf/pin.pdf.  (AF) 

Elektroniczna biblioteka
z tysiącami tytułów

GRODZISK MAZOWIECKI
Prawdopodobnie 
w trzecim kwartale 
tego roku będzie 
można przejechać 
wyremontowanymi 
ul. Żytnią, Fabryczną, 
Jaworową i Głogową 
w Grodzisku.

Ulice te znajdują się między 
ul. Żyrardowską a Bałtycką. 
Żytnia stanowi główną drogę 
dojazdową do przejazdu kole-
jowego. W ostatnich miesią-
cach z powodu zamknięcia 
grodziskiego wiaduktu ( jest 
już otwarty) stała się jedną 
z najbardziej obciążonych tras 
w mieście. Ucierpiała na tym 
asfaltowa nawierzchnia drogi, 
wymaga remontu. Pozostałe 

ulice (Fabryczna, Jaworowa 
i Głogowa) mają nawierzchnię 
z płyt betonowych, miejscami 
bardzo nierównych.

Grodziscy urzędnicy ogło-
sili przetarg na zaprojektowa-
nie przebudowy nawierzchni 
wymienionych ulic  wraz 
z projektem odwodnienia na 
całym odcinku. Jeżeli chodzi 
o ul. Jaworową, to w tym ro-
ku zostanie wykonany remont 
na odcinku od ul. Żytniej do 
ul. Głogowej. W ulicach Fa-
brycznej, Głogowej i Jawo-
rowej ma zostać położona 
nawierzchnia z kostki bru-
kowej, a w ul. Żytniej ma być 
sfrezowana nawierzchnia i po-
łożona nowa nakładka asfal-
towa bez wymiany konstruk-
cji podbudowy.  (DP) 

Żytnia pójdzie do remontu

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Organizacja ruchu 
na Brzozowej 
i Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie to jakiś 
bubel – mówią 
mieszkańcy, kierowcy 
i... cykliści. Ci 
ostatni uważają, 
że lawirująca ścieżka 
rowerowa zagraża ich 
bezpieczeństwu.

P roblemy z oznakowaniem 
na wymienionych ulicach 
pojawiły się natychmiast 

po zakończeniu ich przebudowy. 
Kierowcy i mieszkańcy zgodnie 
podkreślają, że wprowadzona 
organizacja ruchu jest nieodpo-
wiednia, a znaki drogowe tworzą 
istny gąszcz. Największy problem 
mają jednak rowerzyści, którym 
projektanci zafundowali „uroz-
maicenie” w postaci lawirujące-
go ciągu pieszo-rowerowego. Szlak 
został wytyczony po różnych stro-
nach drogi. Raz przebiega po pra-
wej stronie, później po lewej, by po 
kolejnych 30 metrach wrócić na 
prawą stronę. – O ile zmiana orga-
nizacji ruchu co 20 metrów wydaje 
się jedynie głupia, o tyle oznako-
wanie wewnętrznie sprzecz-
ne jest po prostu niebezpieczne. 

Rowerzysta lawiruje na ścieżce

Jeśli poczynimy bardzo śmiałe 
założenie, że ktokolwiek zwra-
ca uwagę na te znaki i się do nich 
stosuje, to ich obecny układ mo-
że prowadzić do wypadków 
– twierdzi czytelnik Witold.

Znaki drogowe na Brzozowej i Marii Dąbrowskiej tworzą istny gąszcz

urozmaicenie jazdy. Jest to dobre 
gdybym miał ochotę wybrać się na 
turystyczną przejażdżkę, a nie do-
jeżdżał rowerem do stacji WKD 
– mówi Robert. – Przecież obo-
wiązuje tu ograniczenie prędko-
ści, samochodów jest sporo, ale po 
jezdni jeździ się w miarę bezpiecz-
nie. Problem w tym, że za taką jaz-
dę mogę dostać mandat – dodaje. 
I ma rację, bo zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego jeśli rowe-
rzyści mają wytyczoną ścieżkę 
lub stworzony jest ciąg pieszo-
-rowerowy, to po jezdni nie wolno 
im się tam poruszać. 

– Nie prowadzimy tam zbyt 
wielu kontroli. Jest tam bez-
piecznie, zbyt wielu zdarzeń dro-
gowych tam nie odnotowaliśmy 
– twierdzi kom. Dorota Nowak, 

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
Dodaje, że cykliści powinni się 
tam poruszać zgodnie z przepi-
sami. – W tej sytuacji rowerzy-
ści są zobowiązani do poruszania 
się po wytyczonym ciągu pieszo-
-rowerowym, a zgodnie z zasto-
sowanym oznakowaniem muszą 
również ustąpić pierwszeństwa 
pieszym – twierdzi.

Okazuje się, że problem moż-
na było rozwiązać ustawiając in-
ne znaki, które umożliwiałyby 
rowerzystom poruszanie się 
po chodniku jak i po jezdni. To 
cyklista decydowałby po której 
drodze chce jechać. Wystarczy-
łoby ustawienie znaku „droga 
dla pieszych”(C16) wraz z ta-
bliczką „nie dotyczy rowerów” 
(T22). Dlaczego takiego roz-
wiązania nie wybrano? – Pro-
jekt przygotowywali fachowcy. 
Zatwierdzała go również poli-
cja i uwag co do oznakowania 
ciągu-pieszo rowerowego nie 
było – mówi Józef Kawiorski, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy Mi-
chałowice. – Wciąż napływają 
do nas wnioski mieszkańców 
o ewentualne korekty organi-
zacji ruchu. Wszystkie zostaną 
skonsultowane z fachowcami. 
Te, które zostaną uznane za za-
sadne najprawdopodobniej zo-
staną wprowadzone – dodaje. 
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PRUSZKÓW
Towarzystwo
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” przygotowuje 
się do realizacji 
inwestycji 
zaplanowanych 
na 2014 r. Dotyczy to 
m.in. budynku przy 
ul. Sienkiewicza 11.

Mieszkańcy niewielkiego do-
mu u zbiegu ulic Sienkiewicza 
i Ołówkowej narzekają, że TBS 
praktycznie w ogóle nie intere-
suje się obiektem. Dla lokato-
rów największymi problemami 
był brak remontów oraz zanie-
dbane, zagracone podwórko. 
W październiku ubiegłego roku 

Na ulicy Sienkiewicza będzie cieplej
prezes TBS Zbigniew Piotrz-
kowski podkreślał, że w 2013 
r. w budynku przy Sienkiewi-
cza 11 został przeprowadzony 
generalny remont klatki scho-
dowej, która uległa zniszczeniu 
w pożarze. Większym kłopo-
tem okazało się uporządko-
wanie terenu. – My możemy 
skosić trawę i przyciąć drze-
wa. Nie wolno nam natomiast 
porządkować przydzielonych 
mieszkańcom komórek, bo 
przetrzymywane tam rzeczy to 
ich własność. Lokatorzy sami 
powinni tego pilnować – mówił 
wtedy Piotrzkowski.

Okazuje się, że TBS planu-
je przeprowadzenie kolejnych 
prac w kamienicy przy Sienkie-
wicza. Roboty będą dotyczyły 

po rozstrzygnięciu przetargu. 
Musimy zapoznać się z ofer-
tami firm, kosztorysami i ter-
minarzami. Dopiero po tym 
będziemy mogli przystąpić 
do montażu. Nie chce dekla-
rować terminów, bo dziś jest 
na to za wcześnie – podkreśla 
Zbigniew Piotrzkowski.

Prezes TBS-u zaznacza, że 
dom przy Sienkiewicza 11 przej-
dzie metamorfozę. – Chcemy 
uporządkować teren wokół sta-
cji PKP. Dlatego też planujemy 
remont elewacji tego niewiel-
kiego budynku. Zastanawia-
my się również nad wymianą 
ogrodzenia oraz rozebraniem 
starych budynków gospodar-
czych znajdujących się na tej 
posesji – mówi.  (AS)

doposażenia budynku w in-
stalację gazową oraz rozpro-
wadzania instalacji grzewczej. 
„Zieleń Miejska” szuka firmy, 
która przygotuje dokumen-
tację projektową. Kiedy więc 
instalacje zostaną zamonto-
wane? – O terminach będzie-
my mogli rozmawiać dopiero 
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Piątek, 17 Stycznia 2014

JAKTORÓW
Kobieta spadła z konia. W ciężkim 
stanie zabrano ją do szpitala. In-
formację o zdarzeniu (11 stycznia) 
w gminie Jaktorów przekazał nam 
czytelnik. – W miejscowości Nowa 
Pułapina kobieta spadła z konia. Chy-
ba jej stan jest poważny. Na miej-
sce przyleciał helikopter pogotowia 

ratunkowego i zabrał ją do szpita-
la. Była też policja – mówił czytel-
nik Tomasz. Poszkodowana jest 
w ciężkim stanie. – Do wypadku do-
szło około godziny 13.00 w stadninie 
koni w miejscowości Nowa Pułapi-
na – powiedział Aleksander Hepner, 
rzecznik prasowy Falck Medycyna. 

Wypadek w stadninie koni 
w miejscowości Nowa Pułapina

– Kobieta spadła z konia i doznała po-
ważnych obrażeń. Z podejrzeniem 
złamania postawy czaszki oraz ura-
zem czaszkowo-mózgowym trafi ła 
do centrum urazowego na ulicy 
Szaserów w Warszawie. Zabrał ją 
tam helikopter Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego – dodawał. (DP)

Problemy 
z oznakowaniem 
pojawiły się 
natychmiast po 
zakończeniu 
przebudowy dróg

Co zatem robią rowerzyści? 
Jeżdżą po jezdni i podkreślają, że 
ścieżka w takiej formie jest dla nich 
zmorą. – Dziękuję bardzo za takie 
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Plany inwestycyjne na 2014 rok

Dochody gminy Brwinów
zostały ustalone w kwo-
cie 84.479.169,30 zł. 

D e f i c y t  w  w y s o k o ś c i 
1.683.847,75 zł jest na bez-
piecznym poziomie. – Z kre-
dytów i pożyczek będziemy 
korzystać z głową – podkreśla 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. 

Główny punkt w budżecie to 
oświata. Na utrzymanie trzech 
samorządowych przedszkoli 
oraz czterech zespołów szkół, 
dotacje dla przedszkoli niepu-
blicznych oraz dowóz dzieci do 
szkół, a także inwestycje oświa-
towe gmina Brwinów wyda nie-
mal 40% swojego budżetu. 

Na tle okolicznych gmin 
Brwinów wyróżnia się dużymi 
nakładami na zadania inwesty-
cyjne. Na ten cel przeznaczono 
ponad 21 mln zł. Kontynu-
owane będą zadania rozpo-
częte w ubiegłym roku, inne 
dopiero się rozpoczną poprzez 
przygotowanie dokumentacji 
projektowych i ogłoszenie prze-
targów, a sama ich realizacja 
rozłożona będzie w czasie.

L i st a  p l a n owa nyc h  z a -
dań jest imponująca. Zawie-
ra m.in. zakończenie budowy 
przedszkola w Brwinowie 

i  rozpoczęcie rozbudowy 
szkoły w Otrębusach. Na no-
wy budynek gimnazjum prze-
znaczono ponad 16 mln zł. 

Poza wydatkami na oświa-
tę, gmina planuje przezna-
czyć środki na przebudowę 
ulic: Moczydłowskiego, Li-
powej, Łomżyńskiej, (odc. Cie-
chanowska-Wileńska), Cie-
chanowskiej (odc. Wileńska-

- Gliniana), Płockiej, Socha-
czewskiej (od 11 Listopada 
do osiedla „Źródlane”), Zgo-
dy, Armii Krajowej, Łosiej, 
Z a m kowe j  w  O t rę b u sa c h 
oraz Wiosennej i Piłsudskie-
go w Kaniach. W ramach in-
westycji drogowych ma zostać 
wybudowany chodnik i ciąg 
pieszo-rowerowy łączący Czu-
bin z Rokitnem. Rozpoczną się 

także prace związane z budową 
obwodnicy wsi Moszna.    

Gmina Brwinów nie ustaje 
w staraniach o środki zewnętrz-
ne. Z ich pomocą ma zostać 
wybudowana ścieżka spacero-
wo-edukacyjna przy ul. Bisku-
pickiej w Brwinowie oraz prawie 
2-kilometrowy ciąg pieszo-ro-
werowy prowadzący z Brwino-
wa do Parzniewa. (PR)

Wydatki gminy Brwinów wynieść mają w 2014 roku 86.163.017,05 zł. Blisko 25% z nich gmina planuje przeznaczyć 
na inwestycje. Będzie to przede wszystkim realizacja projektów związanych z oświatą oraz gminnymi drogami.

Orkiestra w Brwinowie

Brwinów przekazał na Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy 32.891, 01 zł! 

Wolontariusze krążyli po mie-
ście od rana, a Sztab WOŚP 
założony w Ośrodku Kul-
tury mógł ich karmić zupa-
mi, pierogami, naleśnikami, 
ciastkami i poić herbatką dzię-
ki wsparciu lokalnych przed-
siębiorców: GK Catering, 
Restauracji Elita, Pierogar-
ni u Hani, Pubowi u Michała 
z Komorowa, Pani Wandzie 
Chrzanowskiej, Restaura-
cji Siedlisko oraz dzięki cia-
steczkom przekazanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Brwi-
nowa. Okej zorganizował tak-
że licytację, którą  wsparli: Pan 
Andrzej Foremny z Nowej 

Wsi, który przekazał wielkie 
papierowe serce własnej ro-
boty, Pani Maria Rogińska – 
obraz olejny przedstawiający 
zimowy pejzaż, Starosta Po-
wiatu Pruszkowskiego, Salon 
SOHO Beauty, Centrum Na-
uki i Biznesu Żak z Pruszkowa.

Na scenie zagrzewali do bo-
ju Kozioł Akustycznie i Clock-
maid z gościnnym wokalem 
Pawła Fiodorczuka.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom 
za skuteczność, Strażakom za 
odpalenie "światełka do nie-
ba", Straży Miejskiej za spo-
kój i Policji za poczucie bez-
pieczeństwa przez cały orkies-
trowy dzień! Orkiestra gra 
w Brwinowie do końca świa-
ta i jeden dzień dłużej! (GOK)

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

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

Karolek pierwszym mieszkańcem 
gminy Grodzisk Mazowiecki w 2014 roku

To produkt najwyższej 
jakości, który z pew-
nością posłuży ma-

luchowi przez pierwsze lata 
życia. Prezent zostanie prze-
kazany podczas styczniowej 
sesji Rady Miasta.

W tym roku wózek otrzy-
ma Karolek, pierwszy gro-
dziszczanin, który przyszedł 
na świat 1 stycznia 2014 roku 
o godzinie 1:00 w pruszkow-
skim szpitalu. Karolek mie-
rzył 58 cm i ważył 3 860 g 
– mówią dumni rodzice Mał-
gorzata i Piotr Pietraszkowie. 

W ubiegłym roku wózek 
otrzymał Aleksander, który 
urodził się  1 stycznia 2013 r. 
o godz. 8.30 oraz jego rodzi-
ce Państwo Beata i Rado-
sław Pająkowie.

Fundowanie wózka dla 
pierwszego urodzonego 
dziecka to jedno z działań 

w ramach prorodzinnej 
polityki Grodziska Mazo-
wieckiego. Jej głównym ele-
mentem jest wprowadzona 
sześć lat temu Karta Dużej 
Rodziny, uprawniająca ro-
dziny wielodzietne do sze-
regu zniżek. Ponadto gmina 
dopłaca do niepublicznych 
przedszkoli i żłobków, a tak-
że inwestuje w place zabaw 
i świetlice. W 2013 roku na 
terenie gminy urodziło się 
i zostało zameldowanych 
blisko 490 dzieci. 

Liczba mieszkańców gmi-
ny stale wzrasta. Z końcem 
2013 roku na terenie gmi-
ny w sumie było już zamel-
dowanych 43 365 osób. 
W porównaniu do roku 
2012 jest to wzrost o ponad 
2 tys. osób.  

Joanna Snarska, 
Wydział Promocji

Małgosia, Maja, Kacperek, Amelia, Aleksander, 
a teraz Karolek! Już po raz szósty władze Grodzi-
ska Mazowieckiego podarują rodzicom pierwszego 
narodzonego w nowym roku mieszkańca gminy 
wielofunkcyjny wózek ze spacerówką oraz fote-
likiem samochodowym. 

 Starszy brat Karola, dwunastoletni Jakub cieszy się 
z narodzin braciszka. 

Odbiór odpadów 
w Grodzisku Mazowieckim 
dobrze zorganizowany
Minęło pół roku od wpro-
wadzenia nowego modelu 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.

Od tego czasu to gmina or-
ganizuje odbiór nieczysto-
ści. Ta śmieciowa rewolucja 
sprawnie przebiegła w Gro-
dzisku Mazowieckim. Sys-
tem odbioru odpadów na 
bieżąco jest modyfi kowany 
i dostosowywany do potrzeb 
mieszkańców. 

Od początku 2014 roku 
obowiązuje nowy harmo-
nogram odbioru odpadów 
komunalnych. W harmono-
gramie starano się w mia-
rę możliwości uwzględnić 
wnioski i oczekiwania miesz-
kańców, jakie pojawiały się 
w pierwszych miesiącach 
funkcjonowania nowego sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Efektem tego 
jest m.in. to, że od miesiąca 
kwietnia częstotliwość od-
bioru odpadów segregowa-
nych zostanie zwiększona 
i ta frakcja odpadów będzie 
odbierana co dwa tygodnie. 

W harmonogramie dodat-
kowo umieszczono terminy 
odbiorów odpadów wielkoga-
barytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego oraz opon. Chcąc sko-
rzystać z tej usługi należy 
pamiętać, żeby zgłosić po-
sesję na co najmniej dwa dni 
przed planowym terminem 
odbioru danego rodzaju od-
padów. Na harmonogramie 
umieszczono stosowne nu-
mery telefonów oraz adresy 
e-mail, a także nazwy firm 
realizujących daną usługę. 

Więcej informacji na stro-
nie: www.grodzisk.pl.  

Łukasz Kapuściak, 
Wydział Ochrony Środowiska

Piątek, 17 Stycznia 2014

  

Nieruchomości na sprzedaż:
Brwinów, Kanie i Parzniew

zabudowa mieszkaniowa i usługowa
przetarg: 31 stycznia 2014 r.
więcej: www.oferta.brwinow.pl
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BRWINÓW
Brwinowska gmina 
skutecznie pozyskuje 
i wykorzystuje środki 
zagraniczne – tak wynika 
z zestawień miesięcznika 
„Wspólnota”. Brwinów 
znalazł się w pierwszej 
„50” rankingów gmin 
miejskich i miejsko-
-wiejskich.

Miesięcznik „Wspólnota” wy-
konał dwa zestawienia traktu-
jące o pozyskanych i spożytko-
wanych funduszach unijnych za 
2012 rok: w jednym sklasyfi ko-
wano gminy według wysokości 
pozyskanych dotacji w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca, 
drugi uwzględnia z kolei udział 
procentowy tych funduszy w wy-
datkach inwestycyjnych jednost-
ki samorządu terytorialnego.

Zestawienia obejmują dane 
odnoszące się do wydatków sa-
morządowych poniesionych 
w latach 2009–2012. Twórcy 
rankingów zastrzegli, iż lata 
2007 i 2008 należą wpraw-
dzie do obecnego okresu pro-
gramowania funduszy unijnych, 

ale samorządy zamykały w tym 
czasie wiele projektów fi nanso-
wanych w ramach budżetu unij-
nego na lata 2004–2006. Dane 
w tegorocznym rankingu odno-
szą się już ściśle do środków 
uzyskanych z budżetu Unii Eu-
ropejskiej na lata 2007–2013.

Podczas tworzenia zestawie-
nia autorzy brali pod uwagę kilka 
kryteriów: fi nansowanie progra-
mów ze środków bezzwrotnych 
pochodzących z Unii Europej-
skiej, finansowanie z innych 
środków bezzwrotnych, płat-
ności z budżetu środków eu-
ropejskich i finansowanie 
programów i projektów ze środ-
ków funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności oraz z fun-
duszy unijnych wspierających 
Wspólną Politykę Rolną.

Wśród 555 gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich Brwinów 
znalazł się na 43. pozycji pod 
względem wysokości przyzna-
nych dotacji w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, a jeśli cho-
dzi o procentowy udział fun-
duszy unijnych w wydatkach 
inwestycyjnych gmina uplaso-
wała się na 46. miejscu.  (AF)

Skuteczny Brwinów Lodowisko
ma wzięcie
GRODZISK MAZOWIECKI
Sztuczne lodowisko 
przed grodziskim 
Centrum Kultury 
cieszy się ogromnym 
powodzeniem.

Dziennie z obiektu korzysta około 
pół tysiąca osób. Jednorazowo na 
tafl i może znajdować się maksy-
malnie 120 osób. W dni powsze-
dnie do południa lodowisko jest 
udostępnione głównie uczniom. 
Natomiast wieczorami i w week-
endy bawią się tu całe rodziny.

Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji 
poślizgać się po lodzie nic straco-
nego. Obiekt w Grodzisku będzie 
funkcjonował do 15 marca. Miesz-
kańcy niemający odpowiedniego 
sprzętu też nie muszą się mar-
twić. Przy lodowisku działa wy-
pożyczalnia, w której znajduje 
się około 200 par łyżew. Chętni 
mogą również naostrzyć własne
„ślizgacze” i wypożyczyć kask.

Mimo łagodnej zimy lodo-
wisko funkcjonuje od począt-
ku grudnia 2013 r. bez więk-
szych problemów.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy upominają 
się o zmianę sekwencji 
sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu 
ulic Granicznej 
i Poniatowskiego 
w Grodzisku.

Ul. Graniczna to droga, na 
którą w 2011 roku przerzu-
cono ruch samochodów cię-
żarowych po wprowadzeniu 
ograniczenia tonażowego na 
grodziskim wiadukcie, a tak-
że po jego zamknięciu. Przez 
skrzyżowanie Granicznej 
i Poniatowskiego przechodzi 
również wiele dzieci uczęsz-
czających do pobliskiej szko-
ły podstawowej. Pod koniec 
czerwca ubiegłego roku zosta-
ła tam uruchomiona sygnali-
zacja świetlna, która miała na 
celu przede wszystkim popra-
wę bezpieczeństwa pieszych.

Jednak po zakończeniu 
przebudowy i otwarciu gro-
dziskiego wiaduktu zupeł-
nie zmieniło się natężenie 
ruchu. Kierowcy podkreśla-
ją, że działanie sygnalizacji 

nie przystaje do obecnej sy-
tuacji na okolicznych drogach. 
– Jeszcze przed otwarciem 
wiaduktu ta sygnalizacja nie 
była ustawiona najlepiej, ale 
w godzinach szczytu jeszcze 
jako tako się sprawdzała. Te-
raz sekwencja zmiany świateł 
jest całkowicie bezsensow-
na. Zielone światło świeci 
się zdecydowanie zbyt długo 
zarówno od strony Granicz-
nej, jak i Poniatowskiego. Czę-
sto zdarza się, że stojąc kilka 
minut na czerwonym świe-
tle np. na Granicznej, ulicą 
Poniatowskiego nie przejeż-
dża żadne auto. Trzeba zde-
cydowanie skrócić „zielone” 
dla jednej, jak i drugiej strony 
– mówi czytelnik Mariusz.

Co na to władze Grodziska? 
– Rzeczywiście po otwarciu 
wiaduktu zmieniła się sytu-
acja na drogach. Sprawdzimy 
jak to wygląda na skrzyżowa-
niu ulic Granicznej i Ponia-
towskiego i prawdopodobnie 
jakąś drobną korekta usta-
wienia sygnalizacji wpro-
wadzimy – mówi Piotr Galiń-
ski, wiceburmistrz.  (AF) 

DOMINIK 
PIETRASZEK

MILANÓWEK
Pod koniec ubiegłego 
roku ruszył program 
„Milanowska Karta 
Rodziny 3+”. Milanówek 
jest w pierwszej 
setce miast, które 
wprowadziły 
to rozwiązanie.

K arty Dużej Rodziny
funkcjonują między 
innymi w Grod z i s k u 

Mazowieckim i Ożarowie Mazo-
wieckim. Ich posiadacze mogą 
liczyć na zniżki m.in. u stoma-
tologa, w szkołach językowych
czy przedszkolach. W grud-
niu taki program został wpro-
wadzony też w Milanówku.

Mogą w nim uczestniczyć 
milanowskie rodziny z trój-
ką lub większą liczbą dzieci. 
W przypadku, gdy dzieci skoń-
czą 18 lat, nadal mają możli-
wość uczestnictwa w programie 
pod warunkiem, że się uczą lub
studiują. Górna granica wieku 
to 24 lata.

Posiadacze „Milanowskiej 
Karty Rodziny 3+” mogą liczyć na 
wiele zniżek i ulg. Dzięki udzia-
łowi w programie korzystają za 
darmo z zajęć prowadzonych 
przez Milanowskie Centrum 
Kultury, a także z komunikacji 
na terenie gminy. Mają również 

Duża rodzina z kartą
Posiadacze „Milanowskiej Karty Rodziny 3+” mogą liczyć na wiele zniżek i ulg

z 50 proc. ulgi na zakup bile-
tów do kina w Centrum Kultu-
ry w Grodzisku Mazowieckim 
oraz na pływalnię „Wodnik2000” 
(także w Grodzisku).

Aby otrzymać taką kartę na-
leży złożyć wniosek oraz kil-
ka niezbędnych dokumentów 
m.in. dowód tożsamości rodzi-
ców lub prawnych opiekunów 
(do wglądu), kopie aktu urodze-
nia dziecka (dla dzieci w wie-
ku do 6 lat) lub aktualnej legi-
tymacji szkolnej czy studenc-
kiej oraz kopię zaświadczenia 
rodzica albo opiekuna o tym, że 

rozlicza się w grodziskim urzę-
dzie skarbowym.

Dokumenty można składać 
w Punkcie Interesanta Urzędu 
Miasta Milanówka przy ul. Spa-
cerowej 4, w siedzibie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy 
ul. Fiderkiewicza 41 oraz w Śro-
dowiskowym Klubie Wsparcia 
dla Dzieci i ich Rodzin, przy 
ul. Na Skraju 2.

Wzór wniosku oraz szcze-
gółowe informacje są dostępne 
na stronie miasta www.milano-
wek.pl oraz na stronie OPS-u 
www.milanowek.ops.pl. 

Dzięki udziałowi 
w programie 
można korzystać 
za darmo m.in. 
z zajęć prowadzonych 
przez Milanowskie 
Centrum Kultury

FA
M

IL
YS

EC
U

RI
TY

M
AT

TE
RS

.O
RG

„Zielone” świeci za długo?

D
O

M
IN

IK
 P

IE
TR

A
SZ

EK

 

  
  

 
  

 

 

  

  

 

 
  

  

 
  

  

GRODZISK MAZOWIECKI
17 stycznia odbędzie się pierwsza 
edycja gali „Diamentowa Rakietka”. 
Wydarzenie będzie podsumowaniem 
dokonań w tenisie stołowym w 2013 r.
Gala to początek projektu, którego 
celem jest uhonorowanie osób oraz 
instytucji mających wpływ na rozwój 
tej dziedziny sportu. Laureatów gali 

wybiorą kluby zrzeszone we Wscho-
dzący Białystok Superlidze Teni-
sa Stołowego. Nagrody przyznane 
zostaną w dziewięciu kategoriach. 
W trzech z nich znalazła się ekipa 
Dartomu Bogorii. Grodziszczanie 
ubiegać będą się o tytuł Drużyny 
Roku, gdzie nominację otrzymała 

Tenisiści Dartomu Bogorii 
nominowani do nagród

też ASTS Olimpia-Unia Grudziądz. 
Do tytułu Trenera Roku nominowa-
ny został Tomasz Redzimski,
a rywalizować będzie z Piotrem 
Szafrankiem. Szansę na Zawodnika 
Roku ma Daniel Górak (na zdjęciu). 
W tej kategorii nominowany 
został też Bartosz Such. (MAP)

50-procentową zniżkę na opła-
tę za pobyt w Przedszkolu Nr 
1 w Milanówku. Korzystają też  

REKLAMA
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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

 ► Agent Ochrony  Bieniewiec Gm. Żabia Wola 
całodobowo tel. 695 480 092 

 ► Ekspedientka do sklepu spożywczego, 
Grodzisk Mazowiecki, 784 364 735 

 ► Firma Transport Międzynarodowy 
Soliński Krzysztof zatrudni kierowcę 
kat. C+E w transporcie międzynarodowym, 
głównie kierunki wschodnie (Rosja, 
Białoruś, Ukraina). Preferowane 
posiadanie wiz białoruskiej i rosyjskiej. 
Kontakt: +48 505-985-653, 
mail: tmks@interia.eu 

 ►  FRYZJERKĘ/RA KOSMETYCZKE  BRWINÓW 
www.bc-studio.pl 607052845 

 ► INŻYNIER - SERWIS AUTOMATÓW 
PAKUJĄCYCH - ELEKTROMECHANIKA, 
AUTOMATYKA - PNEUMATYKA 
- SOKOŁÓW K/JANEK - 502 259 383 

 ► Mężczyzn do produkcji wyrobów gumowych, 
najchętniej z doświadczeniem, praca stała 
Pruszkow tel.227282500 

 ► Zatrudnię kierowcę kat.C z doświadczeniem 
z okolic Grodziska Maz.tel.728365821 

 ► Zatrudnię kierowcę na skład budowlany 
z prawem jazdy C+E  wiek 
do 45 roku życia wszelkie pytania 
pod numerem 606-387-342 

 ► 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 

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 

 ► Brwinów centrum, ładna działka 
3700 mkw., duży dom w głębi, (22)823 01 53 

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

 ► Dom 220 mkw, Pruszków, 516 693 777, 
580 tys. zł   

 ► 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 działkę budowlaną, 1436 m2  
w Kajetanach, przy głównej drodze, 
603 400 584 

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

 ► Sprzedam mieszkanie BEZCZYNSZOWE  
(okazja), Pruszków ul. Brzezińskiego 61m, 
2 pok i  kuchnia oddzielna z oknem, 165 000.- 
Własność hipoteczna wraz z gruntem stan 
po remoncie. 600 214 802 

 ► 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 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, 
Pruszków. Tel. 506947531

 ►  Wynajmę kawalerkę, Pruszków 
Tel. 506947531

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

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

 ► Wynajmę kawalerkę Pruszków Tel. 506 947 531
 ►  Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 

Pruszków, Tel. 506 947 531

Nieruchomości – wynajmę

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

Nauka

 ► 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 

Kupię

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

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  601 336 063 
 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego rodzaju, 

501 702 604 
 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
NAJTANIEJ W OKOLICY tel: 534 10 20 10 

Zarząd
Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego 

Obrabiarek Sp. z o.o. z siedzibą  
w Pruszkowie  

05-800 Pruszków, ul Staszica 1
(adres)

 
działając w imieniu Ministra Skarbu 

Państwa
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa 
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych 
pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup 
oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35,  
poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

9000 (dziewięć tysięcy) udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Centrum Badawczo--Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o., każdy w wysokości  
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 03.02.2014 r. 
w Centrum Badawczo-Konstrukcyjnym Obrabiarek Sp. z o.o. z siedzibą  
w 05 800 Pruszków, ul. Staszica 1, pokój nr 8 w godzinach od 8.00 do 15.00

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów 
winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona 
może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych 
oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności 
udziałów. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 8, telefon 
nr: 22 758 75 31).

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do 
nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie 
sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać  
w Spółce (nr telefonu: 22 7587531). 

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane 
przez uprawnionych pracowników do dnia 25 kwietnia 2015 r. Po upływie 
tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa z wyjątkiem 
spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których 
mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

nr telefonu kontaktowego pod którym można uzyskać informacje nt. szczegółów 
procesu zawierania umów: 22 758 75 31.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz 
w związku z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – dalej 
jako ustawa ooś, że została wydana, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika 
p. Zbigniewa Wypycha, decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pod 
nazwą:
„Budowa i  przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz 
z budową i  przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie 
środowiska, w związku z  modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II 
LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie 
powiatu pruszkowskiego – etap III i powiatu grodziskiego – etap I – Szlak Pruszków 
– Grodzisk Mazowiecki”. Roboty budowlane będą realizowane na działkach 
ewidencyjnych: 
1.  w jednostce ewidencyjnej 142103 5 Gmina Brwinów - obszar wiejski:  

1)  obręb Parzniew 17: nr 18, nr 87, nr 12/6, nr 16/1, nr 15/1,
2)  obręb 6 Grudów: nr 4/10, nr 11/2, nr 6/22,

2.  w jednostce ewidencyjnej 142103 4 Gmina Brwinów - Brwinów miasto:
1)  obręb 9: nr 2/6,
2)  obręb 8: nr 283/8, nr 283/10, nr 332/1, nr 324/8, nr 324/10, nr 324/6, 

nr 318/1, nr 315/1,
3)  obręb 4: nr 159/1, nr 158/1, nr 157/1,
4)  obręb 11: nr 63,
5)  obręb 12: nr 1/1,
6)  obręb 15: nr 1

3.  w jednostce ewidencyjnej 140501 1 Gmina Milanówek:
1)  obręb 06-10/31: nr 1,
2)  obręb 06-09/30: nr 1,
3)  obręb 06-08/29: nr 2/1 i nr 2/2
4)  obręb 06-05/26: nr 1,
5)  obręb 06-03/24: nr 1/8,
6)  obręb 06-02/23: nr 2,
7)  obręb 06-01/22: nr 1/2, nr 133 i nr 132

4.  w jednostce ewidencyjnej 140504 4 Gmina Grodzisk Mazowiecki – Grodzisk 
Mazowiecki miasto
1) obręb 8: nr 25,
2) obręb 13: nr 24.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 
28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623, z późn. zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu  
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, 
w terminie 14 od dnia jej doręczenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) - dalej jako Kpa, uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie  
z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WIŚ-III.7840.2.55.2013.BG1

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 e-mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadamia się, że 
w dniu 19 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 
19+581 do km 19+867,18 w ramach zadania pn.: „rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion, 
na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie 
miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa. 
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem 
- numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach 
- numery działek po podziale): działki nr ew. m. Pruszków: obręb 26: 
15/4 (15/7, 15/8), 796 (796/1, 796/2), 12/2 (12/3, 12/4), 13 (13/1, 13/2), 
11/2 (11/5, 11/6), 11/1 (11/3, 11/4), 50/9, 50/6,50/5, 902/1, 902/2, 901, 
obręb 21: 394 (394/1, 394/2), 17/4, 17/2, 17/5, 17/3. 
Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: 
działki nr ew. m. Pruszków: obręb 26: 12/2, 796, 15/4, 15/1, obręb 
21: 394.
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 12-16  
– 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.7820.2.20.2013.SMS 

Zatrudnię osobę na stanowisku  

mechanik – elektryk
W zakres obowiązków wchodzą:

diagnostyka i naprawa wózków widłowych.
przeglądy okresowe.

Wymagania:
wykształcenie o profilu mechanicznym lub elektrycznym.
Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku. Miejsce wykonywania pracy Sokołów.

Aplikację proszę składać na adres e-mail:  
lukasz.bielecki@pruszynski.com.pl

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

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

 ► Masażystka profesjonalnie, tel.: 503 955 727 

 ► 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  

 ► REMONTY, wycinka drzew, 503 118 140 

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 
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