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„Wąskie gardło” 
nadal boli

PRUSZKÓW

Droga wojewódzka nr 719 
to dla naszego regionu 
„kręgosłup” komunikacyjny. 
Ale ma słaby punkt. 
To przewężenie pomiędzy 
ul. Partyzantów a Bohaterów 
Warszawy w Pruszkowie. 
O tym, że „wąskie gardło” na 
tym odcinku Al. Jerozolimskich 
ma zostać poszerzone 
słyszymy od lat. Jednak 
trzeba pokonać procedury...  4
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PRUSZKÓW
– Szczepiłam tym, 
czym powinnam 
szczepić – powiedziała 
nam była pielęgniarka 
pruszkowskiej 
przychodni DOM 
MED. Sprawą, jak już 
informowaliśmy, zajmuje 
się prokuratura. Rośnie 
liczba osób, które 
podejrzewają, iż zostały 
oszukane. Rodzice 
młodych pacjentów chcą, 
aby do odpowiedzialności 
została pociągnięta 
także przychodnia.

P rzypomnijmy. W po-
przednim numerze „Ga-
zety WPR” ujawniliśmy 

sprawę, która bulwersuje już cały 
kraj.  Do Prokuratury Rejonowej 
w Pruszkowie wpłynęło zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa w przychodni 

lekarskiej DOM MED. Dyrek-
cja placówki przy ul. Kubusia 
Puchatka powiadomiła organa 
ścigania, iż jedna z pielęgnia-
rek niewłaściwie rozliczała się 
ze szczepionek. Chodziło m.in. 
o to, że prawdopodobnie dzie-
ciom nie były podawane szcze-
pionki, za które rodzice zapłacili. 
Strach padł na rodziców, któ-
rzy od momentu ujawnienia 
sprawy zastanawiają się: Czym 
w takim razie szczepione były 
nasze pociechy?

To pytanie stawiają sobie 
także śledczy. – Najważniejszą 
kwestią jest ustalenie, co fak-
tycznie pielęgniarka podawała 
dzieciom – mówi Przemysław 
Nowak, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. Przy-
znaje, iż sprawa do łatwych nie 
należy. Szczególnie, że trze-
ba wyraźnie oddzielić kwestie 
domysłów od faktów. – Dlate-
go istotne jest ustalenie dokład-
nej liczby pokrzywdzonych osób 
– dodaje. Okazuje się, że w do-
kumentacji przychodni nie były 
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Szczepiłam, czym powinnam...

Mieszkańcy 
idą za ciosem

MICHAŁOWICE

Gmina i mieszkańcy wystosowali 
apel do najwyższych władz. 
Sprawa dotyczy decyzji ministra 
rolnictwa i wsi, który stwierdził 
nieważność przeprowadzonej 
w 1944 r. reformy rolnej. 
Objęty nią został majątek 
„Dobra Ziemskie Michałowice” 
należący wówczas do Barbary 
Grocholskiej. Decyzja wywołała 
panikę w Michałowicach. Pod 
znakiem zapytania stanęła 
przyszłość setek rodzin i ich 
dobytku.  7

 Ujawniony przez nas temat „lewych” szczepionek w przychodni przy ul. Kubusia 
Puchatka wywołał ogromne zainteresowanie

odnotowywane opłaty za szcze-
pionkę na rotawirusa, mimo że 
w książeczkach dzieci widnia-
ła adnotacja o szczepieniu. 
Tej z kolei brakowało w karcie 

szczepień. Mało tego. Z maga-
zynu przychodni szczepionki nie 
schodziły, choć wśród pacjen-
tów „miały wzięcie”. To pod-
stawowe argumenty w sprawie 

przychodnia kontra pielęgniar-
ka. W przychodni pojawili się 
ostatnio kontrolerzy sanepidu. 
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Podobnie jak w ubiegłych latach 
podczas tegorocznych ferii zimo-
wych Warszawska Kolej Dojazdowa 
wprowadziła tzw. przejazdy ro-
dzinne. Z tej opcji mogą skorzystać 
dorośli (nieposiadający ulg na prze-
jazd WKD) podróżujący z dzieckiem, 
które nie ukończyło 16. roku życia. 

Osoba dorosła może wówczas 
wykupić dla siebie i dla dziecka 
jednorazowe bilety w jedną lub 
w obie strony według taryfy ulgo-
wej 50 proc., albo nabyć w kasie bi-
let jednorazowy wg taryfy ulgowej 
50 proc. dla siebie i jednorazowy 
dla dziecka zgodnie z przysługującą 

mu ulgą ustawową lub handlową. 
Jeżeli dzieci jest więcej, to dla po-
zostałych dorosły powinien nabyć 
bilety zgodnie z przysługującymi 
upustami. Przejazdy rodzinne obo-
wiązują podczas ferii zimowych 
na Mazowszu, czyli w okresie od 
17 lutego do 2 marca tego roku. (DP)
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Podróżuj (rodzinnie) WKD 
podczas ferii zimowych

Piątek, 21 Lutego 2014
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tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 50 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m22
- 2 pokoje 58m2
- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m2
- 2 pokoje 58m 4450 zł /m4450 zł /m22

4450 zł /m2
4450 zł /m4450 zł /m2
4450 zł /m

- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m22
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- 3 pokoje 67m   4350 zł /m4350 zł /m4350 zł /m22
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4350 zł /m
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- 4 pokoje 154m 3750 zł /m3750 zł /m3750 zł /m22
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3750 zł /m
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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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Wielu rozgoryczonych rodzi-
ców chce jednak pociągnięcia do 
odpowiedzialności także kie-
rownictwa DOM MEDU. W ich 
opinii przychodnia ponosi winę 
za to co się stało, tym bardziej, 
że pielęgniarka była jej pra-
cownikiem. Ponadto pojawiają 
się głosy, iż placówka o procede-
rze mogła wiedzieć od dłuższego 
czasu, jednak nie informowa-
ła o tym rodziców pacjentów. 
– Mam nieodparte wrażenie, że 
próbują przedstawić się w całej 
sprawie w jak najjaśniejszym 
świetle. A tymczasem dzisiaj 
(17-02-2014) odebrałem ksero 
karty szczepień naszej córeczki 
i co widzę: naszemu dziecku po-
dano trzecią dawkę „RotaTeq-u”, 
pomimo tego, iż w karcie nie ma 
ani śladu po pierwszej i drugiej 
dawce. Przychodnia już wtedy 
doskonale wiedziała, że coś jest 
nie tak, że nasze dziecko wca-
le nie było szczepione. To był 
koniec listopada – napisał pan 
Rafał, jeden z członków grupy 
„Dzieci szczepione w Domme-
dzie”, która powstała na Facebo-
oku. – Uważam, że powinniśmy 
połączyć siły, wyjaśnić co nie zga-
dza się w kartach i książeczkach 
szczepień naszych dzieci, wyko-
nać badania na przeciwciała, po 
czym określić czego chcemy od 
DOM MEDU i wystąpić ze zbio-
rowym pozwem przeciwko pla-
cówce – uważa pani Karolina.

Studzenie emocji 
Podobnych opinii jest więcej. 
Emocje rodziców stara się ostu-
dzić nie tylko policja, która gro-
madzi materiał dowodowy, ale 
i prokuratura. Oczywiście rodzi-
ce mogą wytoczyć przychodni 
sprawę z powództwa cywilnego, 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 ale muszą mieć dowody na to, że 
zostali oszukani. – Argument, 
że w gazecie napisali, iż spra-
wa dotyczy wielu osób w tym 
najprawdopodobniej i mnie, bo 
szczepiłem tam dziecko, mo-
że okazać się niewystarczający 
– usłyszeliśmy od jednego z pro-
kuratorów. – Oczywiście jeśli 
ktoś ma wewnętrzne przekona-
nie, że powinien zgłosić sprawę, 
to niech to zrobi. Wcześniej jed-
nak wskazana byłaby konsultacja 
z prawnikiem – mówi kom. Doro-
ta Nowak, rzeczniczka Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. W opinii śledczych składanie 
pozwu „na oko” może przybrać 
skutki odmienne od zamierzo-
nych. – W tej sprawie czas, jaki 
zajmuje nam gromadzenie ma-
teriałów dowodowych napraw-
dę nie działa na korzyść sprawcy 
– uspokaja rzeczniczka. 

Prokuratura z kolei zaleca, aby 
poczekać na rozstrzygnięcia to-
czącego się postępowania. Tym 
bardziej, iż jego rezultat może 
być podstawą i doskonałym argu-
mentem, aby dochodzić roszczeń 
w późniejszym ewentualnym po-
stępowaniu cywilnym. Choć... 
– Jeśli w toczącym się postępo-
waniu karnym pacjenci zostaną 
uznani za pokrzywdzonych, to 
będą mogli żądać odszkodowania 
od oskarżonej. Taka możliwość 
istnieje – twierdzi Przemysław 
Nowak, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Już dziś wiadomo, że postępo-
wanie nie zakończy się szybko. 
Na policję zgłaszają się rodzice 
mający szereg wątpliwości. Mo-
wa o grupie kilkudziesięciu osób. 
– Faktem jest, że mamy długie 
terminy oczekiwania na przesłu-
chanie – przyznaje kom. Doro-
ta Nowak. Zeznań nie składała 
jeszcze była pielęgniarka DOM 
MEDU. Jak się nieoficjalnie 

dowiedzieliśmy, Małgorzata 
R. na komendzie ma się stawić 
w przyszłym tygodniu. 

Pielęgniarka: 
Chcę się bronić
Udało nam się dotrzeć do Ma-
łogorzaty R. Zaprzecza, jako-
by miała dopuścić się oszustwa. 
– Szczepiłam tym, czym powin-
nam szczepić – twierdzi. W trak-
cie spotkania z nami kobieta wiele 
nie chciała mówić. – Posądzono 
mnie i chcę się bronić. Ale chcę to 
zrobić prawnie. O wielu sprawach 
nie mogę mówić, dopóki nie złożę 

zeznań – uważa Małgorzata R. 
– Zostałam wmanewrowana. 
Byłam niewygodnym pracowni-
kiem, bo zgłaszałam dyrekcji sy-
tuacje, które nie powinny mieć 
miejsca w przychodni – dodaje. 

Jednemu nie zaprzecza. 
– O tym, że mam problemy cza-
sowe z wpisywaniem w karty 
szczepień wiedziano od dawna. 
Wynikało to nie tylko z nawału 
pracy, ale również z tego, że kon-
takt z pacjentem zawsze był dla 
mnie ważniejszy od „papierów”. 
Prosiłam nawet kierownictwo 
o czas na uporządkowanie tych 

spraw. Zawsze jednak pilnowa-
łam, żeby książeczki zdrowia były 
wypełniane prawidłowo – dodaje 
była pielęgniarka DOM MEDU.

Co ciekawe o tym, że pielęg-
niarka ma problemy z wywiązy-
waniem się z obowiązków, dy-
rekcja przychodni wiedziała od 
roku. Dokładnie 25 lutego 2013 
r. została ukarana naganą. – Była 
strasznym bałaganiarzem. Jed-
ne karty leżały na oknie, drugie 
w szufl adzie, na trzecich leżało 
śniadanie a mnie krew zalewała 
– mówi Andrzej Michnowski, dy-
rektor przychodni DOM MED. 
Stąd decyzja o zastosowaniu kary, 
która jak zapewnia dyrektor nie 
miała nic wspólnego z zawiado-
mieniem, jakie skierował do pro-
kuratury. – Wówczas było to nie 
do wykrycia – mówi Michnowski.

Dyrektor ma żal 
Zdaniem dyrektora dopiero 
wprowadzenie w przychodni 
odpowiedniego oprogramowa-
nia komputerowego pozwoliło 
wykryć nieprawidłowości. – I kie-
dy okazało się, że rozbieżno-
ści w dokumentacji nie dotyczą 
jednego czy dwóch przypadków, 
a pojawiają się systematycznie 
wówczas zdecydowałem się po-
wiadomić prokuraturę – dodaje. 
Michnowski nie ukrywa żalu wo-
bec osób, które – jego zdaniem 
– na wykryciu nieprawidłowo-
ści zwietrzyły aferę i zamierzają 
wykorzystać sytuację przeciw-
ko przychodni. – To jest przykre. 
Tym bardziej, że nie byłoby żad-
nej sensacji, gdybym tylko zwol-
nił pracownicę i nie zawiadamiał 
prokuratury. Nie chciałem za-
miatać sprawy „pod dywan”. Czy 
ludzie nie mogą tego zrozumieć? 
– pyta podirytowany. 

Przychodnia nie jest w sta-
nie odpowiedzieć na pytanie, 
czy zarzuty kierowane wobec 

pielęgniarki mogą dotyczyć 
okresu dłuższego niż rok. Nie 
ma również pewności, czy ewen-
tualne nieprawidłowości doty-
czyły też innych szczepień, niż 
tylko te na rotawirusa. Aby to 
ustalić DOM MED proponuje 
pacjentom wykonanie badań na 
przeciwciała pasujące do szcze-
pień wykonywanych w placów-
ce. Po konsultacji z pediatrami 
wybrano krztuśca i żółtaczkę 
zakaźną typu B.

Kontrola sanepidu 
Badania rodzice mogą wykony-
wać od minionego poniedziałku. 
Od tego dnia DOM MED prze-
chodził też kontrolę sanepidu. 
Pracownicy stacji w pierwszej 
kolejności skupili się na spraw-
dzeniu szczepień bezpłatnych. – 
W tym przypadku wszystko się 
zgadzało. Nie wykryliśmy żad-
nych nieprawidłowości – mówi 
Mirosław Górecki, dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Pruszkowie. Ale… 

– Szczepienia odbywały się 
w niedopuszczalnych warunkach 
sanitarnych – twierdzi Górecki. 
Inspektorzy mieli zastrzeżenia, 
że dzieci szczepione były w ga-
binecie lekarskim, a nie w za-
biegowym. Brakowało też zleceń 
szczepień od lekarza. Przychodnia 
będzie ukarana grzywną, od któ-
rej – jak się dowiedzieliśmy – dy-
rekcja złoży odwołanie.     

   

Dalszy ciąg sprawy „lewych” szczepionek w przychodni DOM MED przy ul. Kubusia Puchatka

Szczepiłam, czym powinnam...

BO
LO

 S
KO

C
ZY

LA
S

MASZ PODEJRZENIA? ZGŁOŚ JE
 Ważna informacja dla rodziców dzieci szczepionych w przychodni DOM 

MED. Zarówno policja jak i sanepid w Pruszkowie apelują do wszystkich, 
którzy mają jakiekolwiek podejrzenia iż mogli paść ofi arą ewentualnego 
oszustwa, aby zgłaszali ten fakt. – W trakcie zgłoszenia rodzice powinni 
mieć przy sobie książeczkę zdrowia dziecka – mówi Mirosław Górecki, 
dyrektor pruszkowskiego sanepidu. Mieszcząca się przy ul. Łączniczek A.K. 
7 placówka czynna jest od pn. do pt. w godz. 7.30-15.05. O kontakt prosi 
również policja. – Komenda czynna jest przez całą dobę, a każde zgłoszenie 
zostanie przyjęte i przekazane odpowiednim osobom – zapewnia kom. Dorota 
Nowak z Komendy Powiatowej Policji przy ul. Kraszewskiego 8.  (MAP) 
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BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
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Kancelaria Adwokacka
Adw. Karol Rukszto

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 14
05 – 807 Podkowa Leśna

Tel.: 606-257-256
m. in.: spadki, rozwody,  

alimenty, długi; sprawy karne,  
administracyjne i inne

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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BRWINÓW
Od nowego roku szkolnego mali 
mieszkańcy Brwinowa będą mo-
gli bezpłatnie skorzystać z po-
mocy stomatologa. Głównym 
założeniem programu jest profi -
laktyka w leczeniu zębów, prze-
kazywanie właściwych wzorców 
dbania o higienę jamy ustnej oraz 

przeciwdziałanie powstawaniu 
i rozwojowi próchnicy. – Program 
ruszy od nowego roku szkolne-
go 2014/2015 i obejmie wszyst-
kie dzieci od 6 do 9 lat, które są 
mieszkańcami gminy Brwinów. 
– Program kierujemy do uczniów 
naszych szkół, ale nie tylko. 

Gmina zapewni dzieciom 
opiekę stomatologiczną

Jedynym warunkiem jest to, 
aby dziecko było u nas zameldo-
wane – wyjaśnia burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński. – Jesteśmy 
pierwszą gminą w regionie, która 
realizuje taki program. Za jego 
koordynację odpowiada magistrat 
– dodaje burmistrz. (DP)

Piątek, 21 Lutego 2014
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Średnicowy 
do remontu
REGION
Na początku marca 
ruszy drugi etap 
remontu mostu 
średnicowego. 
Spowoduje to zmiany 
w rozkładach 
jazdy pociągów. 

Nowy plan obejmie też składy 
kursujące na linii podmiejskiej 
Warszawa – Skierniewice. Ko-
lejarze twierdzą jednak, że pa-
sażerowie z naszego regionu 
nie powinni odczuć utrudnień.

Pierwsze prace związane 
z remontem mostu średnicowe-
go przeprowadzono w ubiegło-
roczne wakacje – od 29 czerwca 
do 1 września modernizowa-
no most średnicowy na liniach 
podmiejskich. W tym czasie 
występowały spore utrudnienia 
na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Śródmieście 
– Warszawa Wschodnia. Te-
raz remontem objęta zosta-
nie linia dalekobieżna, tory 
o łącznej długości ok. 1150 m. 
Wykonawca wymieni wszyst-
kie elementy torów – na jednym 
znajduje się 748 mostownic 
(podkładów). Roboty obejmą 
też montaż nowych elementów 
konstrukcji mostu: odbojnic 
i blach przeciwpożarowych.

Podczas prac tory dale-
kobieżne będą zamykane na 
przemian. Roboty mają się 
rozpocząć 9 marca, a zakoń-
czyć 26 kwietnia. Remont 
ma usprawnić komunikację 
w obszarze warszawskiego 
węzła kolejowego.  (AF)

NADARZYN
Niewykluczone, 
że już wiosną gmina 
wprowadzi kartę 
mieszkańca, czyli 
pakiet zniżek dla 
nadarzynian. Na karcie 
mogliby skorzystać 
też lokalni przedsiębiorcy 
pod warunkiem, że 
podchwycą pomysł.

Trwają prace nad projektem. 
Pracownicy nadarzyńskiego 
magistratu zbierają pomysły, 
analizują i wybierają te oferty, 
które byłyby najatrakcyjniej-
sze dla mieszkańców. O samej 
karcie mówią niewiele. – Je-
steśmy dopiero w początkowej 
fazie, tak więc na konkrety jest 
jeszcze za wcześnie – twierdzi 
Tomasz Muchalski, wicewójt 
Nadarzyna. 

Jednak pewne szczegóły 
są już znane, choćby warun-
ki otrzymania karty. – Chce-
my, aby była ona dostępna dla 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny. Zarówno zameldowanych, 
jak i mieszkających w gminie 

bez meldunku – mówi Mu-
chalski. Podkreśla zasadniczy 
aspekt wprowadzenia karty. 
– Ma zachęcić wszystkie osoby 
do tego, aby rozliczały podatek 
PIT na terenie naszej gminy – 
twierdzi. W tej kwestii włoda-
rze nie mogą jednak narzekać, 
bo podatek od osób fizycznych 
stanowi lwią część budżetu. 
Jest jednak spora grupa osób, 

Przygotowują kartę mieszkańca

która mieszka na terenie gmi-
ny bez meldunku, jak rów-
nież tych, którzy korzystają 
z działek rekreacyjnych. We-
dług szacunków mowa o ponad 
3 tys. osób. – Skoro dane oso-
by mieszkają w naszej gminie 
i korzystają z jej atutów, to chy-
ba lepiej, aby pieniądze pozo-
stały tutaj, a nie szły „w świat” 
– przekonuje Muchalski. 

Na jakie więc profi ty mogliby 
liczyć posiadacze karty? Pomy-
słów jest wiele. – Przede wszyst-
kim myśleliśmy o zniżkach na 
uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych, edukacyjnych czy 
sportowych – wymienia wicewójt. 
Pojawił się również pomysł zni-
żek na bilety komunikacji au-
tobusowej. Niewykluczone, że 
w projekt zaangażowani zosta-
ną też lokalni przedsiębiorcy. 
Tego typu działanie doskonale 
sprawdza się na stołecznym Be-
mowie, gdzie fi rmy działające na 
terenie dzielnicy udzielają bonu-
sy na swoje usługi posiadaczom 
Bemowskiej Karty Mieszkańca. 
W zamian otrzymują bezpłatne 
reklamy w dzielnicowej gazecie 
oraz portalu. – Pomysł jest cieka-
wy i na pewno weźmiemy go pod 
uwagę – mówi Muchalski. 

Władze gminy chciałyby, 
aby karta zaczęła obowiązy-
wać już wiosną. – Termin jest 
realny, jednak poza opracowa-
niem warunków i zasad, trzeba 
także oszacować łączny koszt 
wprowadzenia karty – twierdzi 
wicewójt.  (MAP)

 Nadarzyn będzie miał swoją kartę mieszkańca?

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Perypetie z rozbudową 
drogi wojewódzkiej 
nr 719 w Pruszkowie. 
Urzędnicy wzajemnie 
obrzucają się 
odpowiedzialnością. 
Kto zawinił?

D roga wojewódzka nr 719 
to dla naszego regio-
nu „kręgosłup” komu-

nikacyjny. Ale ma słaby punkt. 
To przewężenie pomiędzy ul. 
Partyzantów a Bohaterów War-
szawy w Pruszkowie. O tym, że 
„wąskie gardło” na tym odcinku 
Al. Jerozolimskich ma zostać po-
szerzone słyszymy od lat. Jednak 
zanim wjadą tu maszyny trze-
ba pokonać procedury. Trzeba....

Ostatnio ruszyła „batalia” 
o to, kto blokuje inwestycję. 
Służby marszałka wojewódz-
twa, który jest zarządcą tej dro-
gi o niedokładność obwiniają 
prezydenta Pruszkowa. Ten od-
powiada, że dokumentacja przy-
gotowywana przez marszałka jest 
obarczona wadą prawną. 

Sprawą inwestycji zajęła się 
też pruszkowska rada miejska. 
Radny Wojciech Gawkowski 
(PO) już w grudniu ubiegłego 
roku odczytał pismo Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich kierowane do wicemarszałka 

„Wąskie gardło” w Alejach nadal boli
Krzysztofa Strzałkowskiego, 
w którym odpowiedzialność za 
„jak do tej pory” fi asko inwesty-
cji MZDW zrzucił na włoda-
rzy Pruszkowa. – Skoro radni 
Gawkowski i Fabjaniak stawiają 
zarzuty prezydentowi, że pod-
jął jakąś decyzję, która rzuto-
wała uchyleniem pozwolenia na 
budowę, to proszę powiedzieć, 
która z decyzji została uchy-
lona. Czy znacie państwo taką 
decyzję, która została uchylona 
albo w piśmie ministra transpor-
tu została wymieniona jako wy-
dana niewłaściwie? Jeśli nie, to 
wszystko inne jest insynuacją 
– podkreślał na styczniowej se-
sji rady miasta Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Minister transportu decy-
zją z 7 grudnia 2012 r. w jednej 
części podtrzymał zezwolenie 
na realizację inwestycji drogo-
wej (ZRiD), w drugiej uchylił 
i przekazał do ponownego roz-
patrzenia, a w kolejnej części 
uchylił i umorzył ze względu na 
brak decyzji środowiskowych dla 
wszystkich działek. To oznaczało, 
że inwestor, którym jest MZDW 
musiał uzupełnić dokumenty 
i ponownie wystąpić o wydanie 
ZRID-u. – W części, w której mi-
nister uchylił decyzję wojewody 
i umorzył postępowanie, inwestor 
po uzyskaniu nowej decyzji śro-
dowiskowej, wystąpił z nowym 
wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na realizację inwestycji. 

z przedstawicielem Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. – Czy w czasie tej rozmowy 
uzyskał pan sprostowanie sta-
nowiska? – pytał Gawkow-
ski. Prezydent Jan Starzyński: 
– Publicznie powiedziałem pa-
nu Ostrowskiemu co ja myślę 
o treści tego pisma i ile jest w nim 
prawdy. Na co pan Ostrowski 
zmienił kolor twarzy i odpowie-
dział, że pismo przygotowywali 
mu urzędnicy do podpisu.

Wygląda więc na to, że pro-
cedury dotyczące poszerzenia 
„wąskiego gardła” na odcinku 
Al. Jerozolimskich w Prusz-
kowie są trudne do przebrnię-
cia. Obecnie prowadzone jest 
już czwarte postępowanie w tej 
sprawie. Według włodarzy Prusz-
kowa MZDW źle przygotował 

Proceduralne problemy z poszerzeniem pruszkowskiego odcinka Al. Jerozolimskich  
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 Odcinek do poszerzenia ma 800 m długości, ale 
inwestycja obejmuje też skrzyżowania co łącznie daje 1100 m

Postępowania w sprawie wyda-
nia obydwu zezwoleń są w toku 
– mówi Ivetta Biały, rzecznik pra-
sowy wojewody mazowieckiego.

Andrzej Kurzela na sesji pod-
kreślał również, że minister nie 
miał zastrzeżeń do decyzji wy-
dawanych przez prezyden-
ta Pruszkowa. – Żadna decyzja 
prezydenta nie została uchylo-
na. MZDW nigdy się od nich nie 
odwoływał, to znaczy, że uznał, 
iż są zgodne z wnioskiem. To jest 
tak oczywiste, że nie trzeba tego 
dziesięć razy powtarzać – mówił. 

Pismo cytowane przez radne-
go Gawkowskiego było podpisa-
ne przez p.o. dyrektora MZDW 
Zbigniewa Ostrowskiego. Radny 
chciał się dowiedzieć, jakie są efek-
ty raczej przypadkowego spotka-
nia prezydenta Starzyńskiego 

projekt przebudowy, ponieważ 
sam odcinek do poszerzenia ma 
800 metrów długości, ale inwe-
stycja obejmuje tez skrzyżowa-
nia co łącznie daje 1100 m. Jeśli 
odcinek przewidziany do prze-
budowy ma ponad 1000 m ko-
nieczne jest wykonanie raportu 
oddziaływania na środowisko. Te-
go dokumentu w przypadku dro-
gi wojewódzkiej nr 719 brakuje. 

– Jeszcze raz powtarzam, że 
trzykrotnie była prowadzona pro-
cedura dotycząca poszerzenia tej 
drogi i trzykrotnie zakończyła się 
fiaskiem. Teraz po raz czwar-
ty obarczona jest wadą prawną. 
Obawiam się, że celowo jest to tak 
zrobione, by powiedzieć, że decy-
zja została zaskarżona, winni są 
mieszkańcy bo zaskarżyli, decyzja 
została uchylona. Pieniądze zaś 
trafi ają do Płocka lub Radomia, 
bo tam MZDW ma już gotowe 
pozwolenia – mówił wiceprezy-
dent Kurzela. – Zobaczcie jak 
wielkie inwestycje zostały zreali-
zowane przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Tylko służby marszałka mają pro-
blem – zwrócił się do radnych. 

O dziwo nawet MZDW zakła-
da, że odwołania mogą być złożo-
ne. – Procedury trwają, ale jeden 
z mieszkańców ma prawnika, któ-
ry na bieżąco monitoruje sprawę 
i składa odwołania. Zobaczy-
my jak będzie w tym przypadku 
– ucina Monika Buron, rzecznik 
prasowy MZDW. 
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NADARZYN
Policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który przywiózł 11-letniego syna 
ze Śląska do Nadarzyna i kazał 
mu... samemu wracać do domu. 
Do nadarzyńskiego komisariatu za-
dzwonił chłopiec. Powiedział, że 
z ojcem przyjechał z Dąbrowy Gór-
niczej. Jednak kiedy mieli wracać 

na Śląsk, tata dał mu pieniądze 
i kazał jechać samemu. Jako że 
chłopiec nie wiedział jak się dostać 
na dworzec, zadzwonił na policję 
z prośbą o pomoc. Mundurowi za-
brali 11-latka do radiowozu i poje-
chali szukać ojca. Znaleźli go, stał 
przy jezdni trzymając się... znaku 

Pijany ojciec kazał 11-letniemu 
synowi, żeby sam wracał na Śląsk

drogowego. Był pijany. 33-letnie-
mu ojcu postawiono zarzut nara-
żenia na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia, grozi za to pięć 
lat pozbawienia wolności. Decyzją 
prokuratora mężczyzna został od-
dany pod policyjny dozór. 11-letnie-
go chłopca odebrała babcia. (DP)

Piątek, 21 Lutego 2014

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Większość działań 
związanych z polityką 
odpadową jest obarczona 
ciągłym protestem 
społecznym. Jednak im 
szybciej przekonamy się,
że działające zgodnie 
z nową ustawą o odpadach 
oraz innymi ustawami 
Regionalne Instalacje 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) są 
przyjazne dla środowiska, 
efektywne ekonomicznie 
i ekologicznie, tym prędzej 
dostrzeżemy płynące 
z nich korzyści.

Informacje o tym, że mieszkańcy pro-
testują przeciwko śmieciom słyszeli-
śmy wielokrotnie.  Protesty przeciwko 
spalarni, oczyszczalni, sortowni czy 
innym instalacjom odzysku dzisiaj to 
prawie codzienność. Tak jest w całej 
Polsce. Nie ufamy badaniom , eks-
pertyzom, kontrolom, nie wierzymy 
zapewnieniom, że dzisiaj nie speł-
niając wysokich norm ochrony śro-
dowiska nikt nie uzyska koniecznych 
pozwoleń na działalność. Za nieprze-
strzeganie prawa i łamanie przepisów 
grożą dotkliwe kary. 

Co w takim razie robić z odebranymi 
od nas śmieciami? - każdy przeważnie 
się zgadza, że potrzebne są fi rmy zaj-
mujące się ich zagospodarowaniem. 
Gorzej z usytuowaniem takich miejsc 
– byle dalej od naszych domów! Czy-
li gdzie? Bo przy gęstości zaludnienia 
kraju, gdy coraz więcej osób ucieka 
z miast do pobliskich miejscowości, 
takie miejsca w pobliżu – jak to wyni-
ka z przepisów - już dzisiaj niezmier-
nie trudno znaleźć. 

Czego więc tak naprawdę się 
boimy? Obawy wynikają z długo 
utrwalanych stereotypów – śmieci więk-
szości kojarzą się z fetorem, gryzoniami 
i chmurami ptactwa.  Taki obraz zawdzię-
czamy wysypiskom, gdzie wciąż trafi a 
przeważająca ilość odpadów.

Strach wynika też z niedoinformowa-
nia –  ciągle jeszcze 12-hektarowe wy-
sypisko w Szadułkach obok Gdańska, 
które uprzykrza okolicznym mieszkań-
com życie i nowoczesna instalacja prze-
twarzania odpadów komunalnych to,  
dla większości osób - to samo. 

Jak zastosowanie nowoczesnych 
technologii zagospodarowania i uniesz-
kodliwiania odpadów pozwala efek-
tywnie rozwiązać wiele istotnych 
kwestii można znakomicie zobaczyć 
na przykładzie RIPOK Przedsiębior-
stwa Usługowego Hetman usytuowa-
nego w Nadarzynie.

Dla nas, mieszkańców istotne jest 
ile płacimy za odbiór śmieci, ale nie 

Chcemy płacić tanio 
i czuć się bezpiecznie 

mniej ważne – zwłaszcza dla osób, 
które mieszkają w pobliżu instalacji 
– czy takie miejsce jest bezpieczne dla 
zdrowia i środowiska. Regionalne In-
stalacje Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych poza spełnieniem kryteriów 
do uzyskania statusu RIPOK poddawa-
ne są jeszcze regularnym kontrolom. 

Technologie zastosowane w RI-
POK P.U. Hetman  przy ul. Turystycz-
nej w Nadarzynie  dają takie gwarancje 
bezpieczeństwa dla środowiska i zdro-
wia mieszkańców. Nie ma tutaj etapu 
składowania odpadów. Ze strefy przy-
jęcia odebrane od mieszkańców śmieci 
w całości trafi ają bezpośrednio na linie 
sortownicze, gdzie poddawane są proce-
som separacji oraz przetwarzania. W ich 
wyniku wydzielane są surowce, powstaje 
paliwo alternatywne oraz inne produk-
ty wykorzystywane m.in. w energetyce.

- Dla mieszkańców istotne jest też 
to, że wszystkie odpady , a możemy ich 
w ciągu roku przyjąć maksymalnie 160 
tys ton , powtarzam wszystkie, które wja-
dą do instalacji w Nadarzynie, wyjadą 
z niej w postaci przetworzonej jako su-
rowce czy paliwo – mówi prezes fi rmy 
Mieczysław Ciechomski.

To nowoczesny zakład przetwór-
czy i produkcyjny, którego głównym 
surowcem są śmieci produkowane 
przez nas wszystkich. 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Batalia o to, który 
z samorządów ma 
prowadzić LO im. Adama 
Mickiewicza w Piastowie 
nie ma końca. Toczą się 
rozmowy dotyczące 
ewentualnego przejęcia 
przez władze Piastowa 
działki i budynku, 
w którym funkcjonuje 
placówka. 

P rzejęcie przez pruszkow-
skie starostwo powiatowe 
obowiązku prowadzenia 

liceum wywołało falę krytyki ze 
strony społeczności Piastowa. 
Przez lata bowiem „Mickiewicz” 
na mocy porozumienia podlegał 
pod piastowski magistrat. Od 
1 września organem prowadzącym 
jest starostwo. Uczniowie, rodzice 
i nauczyciele z tej placówki oba-
wiali się, że po przejęciu szkoła 
zostanie przeniesiona do inne-
go budynku lub zlikwidowana. 

„Mickiewicz”, czyli teren za teren?

Władze Piastowa zapropono-
wały starostwu zamianę gruntów. 
Za teren przy ulicy 11 Listopa-
da (gdzie znajduje się szkoła) 
powiat miałby otrzymać dział-
ki przy ul. Piłsudskiego. – Roz-
mowy takie są, korespondencja 
w tej sprawie jest prowadzona. 
Burmistrz Piastowa Marek Ku-
bicki został zobowiązany uchwa-
łą tamtejszej rady do tego, aby 
podjąć rozmowy z powiatem. 
Zaproponowaliśmy jako zarząd, 
że możemy rozmawiać na ten

 temat, natomiast proponuje-
my, by miasto przekazało nam 
jakieś nieruchomości zamienne 
za tę nieruchomość Mickiewicza 
– przyznała Elżbieta Smolińska, 
starosta pruszkowski. – Dosta-
liśmy propozycję działek przy 
ul. Piłsudskiego. Po przeanali-
zowaniu stanu prawnego tych 
działek zarząd stwierdził, że my 
dysponujemy własnością, a do-
staliśmy propozycję jednej dział-
ki w użytkowaniu wieczystym, 
drugiej we współwłasnością ze 
Skarbem Państwa, trzecią bez do-
jazdu do drogi publicznej. Na tym 
etapie nie chcemy prowadzić dal-
szej rozmowy, ponieważ dyspro-
porcje wartości nieruchomości są 
nieporównywalne – przyznała.

Nie oznacza to, że zarząd po-
wiatu nie chce porozumienia 
z Piastowem. Stawia jednak twar-
dy warunek. – Jeśli burmistrz 
ureguluje te stany prawne i ujed-
nolici, to będziemy rozmawiać 
dalej o tych działkach – twier-
dziła Smolińska. Jak podkreśli-
ła, burmistrz postanowił zająć 
się tą sprawą. 

Sytuacja po przejęciu przez starostwo liceum ogólnokształcącego przy ul. 11 Listopada

 LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie
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O to jak przedstawia się 
sprawa piastowskiego ogólnia-
ka na lutowej sesji rady powia-
tu pytał radny Tomasz Osiński. 
– Jak wygląda w tej chwili sy-
tuacja z liceum Adama Mickie-
wicza w Piastowie? Mam tu na 
myśli to, czy zostały podjęte 
rozmowy na temat ustalenia 
współwłasności czy wymia-
ny majątku, a dostajemy coś 
w zamian za to od Piastowa?  
Na jakim etapie rozmów jest 
cała sprawa?

Sytuacja po przejęciu przez starostwo liceum ogólnokształcącego przy ul. 11 Listopada PRUSZKÓW
Bloki przy ul. Chopina 17 
i ul. Kubusia Puchatka 
16 zyskają m.in. nową 
elewację. Poszukiwani 
są wykonawcy 
prac remontowych.

W centrum Pruszkowa domi-
nuje zabudowa wielorodzinna. 
Problem w tym, że większość bu-
dynków jest zaniedbana. Miesz-
kańcy narzekają, że blokowiska 
są szare, ponure. Administrato-
rzy budynków starają się więc 
w miarę możliwości remonto-
wać poszczególne domy i nada-
wać im nowy wygląd.

Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości wraz z Towarzy-
stwem Budownictwa Społeczne-
go „Zieleń Miejska” przygotowują 
się do remontu dwóch budynków 
– przy ulicach Kubusia Puchatka 
16 i Chopina 17.

Blok przy ul. Kubusia Pu-
chatka to czterokondygnacyjny 
obiekt, powstał w latach 60-tych 
ubiegłego stulecia. Budynek 
jest w dobrym stanie technicz-
nym, jednak wymaga naprawy. 
W ramach prac zmodernizowa-
ne zostaną instalacje centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody. W piw-
nicy wymienione będą okna, dach 
zostanie ocieplony i wyremon-
towany. Budynek zyska nową 
elewację, w której przeważać 
będą odcienie brązu i szarości.

Podobny zakres prac zosta-
nie wykonany w budynku przy 
ul. Chopina, który powstał w tym 
samym czasie co blok przy Ku-
busia Puchatka. Obiekt zostanie 
ocieplony, w piwnicy pojawią się 

Bloki z nową elewacją

Remont przejdą dwa 
budynki – przy ulicach 
Kubusia Puchatka 16 
i Chopina 17

nowe okna, a dach (podobnie jak 
w bloku przy Kubusia Puchat-
ka) zostanie wyremontowany 
i docieplony. Kolorystyka blo-
ku będzie stonowana.

Wyłonione w przetargach fi r-
my będą miały trzy miesiące na 
wykonanie prac remontowych. 
Jest szansa, że na przełomie 
czerwca i lipca roboty dobie-
gną fi nału.  (AS) 

REKLAMA
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„Jan Szczepkowski Art Déco’’
– to tytuł wystawy, którą otwarto 
w Milanówku. Ekspozycja upamięt-
nia 50. rocznicę śmierci wybitne-
go rzeźbiarza, który związał swoje 
losy z tym miastem. Scenariusz 
wystawy poświęconej Szczepkow-
skiemu przygotowała Katarzyna 

Chrudzimska-Uhera, historyk sztuki. 
Wśród eksponatów znalazły się rzeź-
by artysty po niedawnej konserwacji, 
wykonanej przez studentów Akademii 
Sztuk Pięknych, prace w gipsie, drew-
nie, fotografi e. Wystawa prezentuje 
twórczość Szczepkowskiego, przy-
padającą na okres międzywojenny 

(1918–1939). Odpowiadała ona styli-
styce polskiej odmiany Art Déco, 
czyli tzw. Polskiej Sztuki Dekoracyjnej. 
Szczepkowski lata 20. i 30. ubiegłego 
wieku spędził w Milanówku i Warsza-
wie. Większość projektów przygoto-
wał w milanowskiej willi Waleria, 
przy ul. Spacerowej. (AF)

Wystawa upamiętniająca
Jana Szczepkowskiego

MILANÓWEK

Budują salę sportową  przy „szóstce”
PRUSZKÓW
Trwa budowa nowej 
sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej 
nr 6 w Pruszkowie. 
Inwestycja zakończy się 
w lipcu 2015 r.
 
W placówce funkcjonują 32 od-
działy (dwa przedszkolne, 16 
w klasach I–III oraz 14 w kla-
sach IV–VI). Dzieci uczą się 
w systemie dwuzmianowym. 
Największym problemem jest 
jednak zbyt mała sala gimna-
styczna, dlatego uczniowie i na-
uczyciele czekają na powstanie 
odpowiedniej hali sportowej.

Inwestycja ruszyła w lipcu 
2013 roku. Wiadomo już, że 
nowa hala zostanie dobudo-
wana do istniejącego gmachu 
podstawówki, a wejście bę-
dzie prowadzić bezpośrednio 
ze szkolnego korytarza. Projekt 
zakłada możliwość podzielenia 
(za pomocą kotar grodzących) 
hali na dwa lub trzy sektory. 
Prócz samej sali sportowej 
o wymiarach 18x30 m znajdzie 
się tam pełne zaplecze: szat-
nie z natryskami i toaletami, 
pokoje (wraz z węzłem sani-
tarnym) dla nauczycieli WF, 
magazyn sprzętu oraz wenty-
latornia. Boisko w hali będzie 

przystosowane do gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę, koszyków-
kę i tenisa ziemnego. General-
ny remont przejdzie również 
obecna sala gimnastyczna, 
a także boiska zewnętrzne.

Widać już pierwsze efekty 
robót. Budynek hali sporto-
wej nabiera kształtów, więk-
szość ścian już stoi. Gdy tylko 
zakończy się ten etap budow-
lańcy zabiorą się za „zamyka-
nie” obiektu.

Urzędnicy z pruszkowskie-
go magistratu informują, że 
inwestycja ma być gotowa do 
końca lipca 2015 r. Jej koszt to 
ponad 5,6 mln zł.  (DP) 
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Ile klas szkolnych w nowym naborze
PRUSZKÓW
Do zakończenia roku 
szkolnego zostało kilka 
miesięcy, a już wiadomo 
jak będzie wyglądał 
nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych 
w powiecie 
pruszkowskim na rok 
szkolny 2014/2015.
 
Za kilka miesięcy młodzież 
gimnazjalna przystąpi do eg-
zaminów końcowych. Potem 
przyjdzie pora na wybór dalszej 
formy nauki w szkołach ponad-
gimnazjalnych. Oferta okolicz-
nych szkół z roku na rok jest 
dostosowywana do oczekiwań 

młodzieży. W poszczególnych 
placówkach oświatowych ko-
nieczne jest określenie, ile 
w danym roku szkolnym moż-
na stworzyć klas i ilu przyjąć 
uczniów. Przy ustalaniu limi-
tów pod uwagę bierze się nie 
tylko wcześniejsze nabory, ale 
także warunki lokalowe szkół.

Władze powiatu prusz-
kowskiego, które prowadzą 
większość szkół ponadgimna-
zjalnych w okolicy ustaliły ilość 
klas pierwszych w poszczegól-
nych placówkach oraz liczbę 
uczniów, która będzie mogła 
uczęszczać do tych klas w ro-
ku szkolnym 2014/2015. – Dy-
rektorzy złożyli swoje potrzeby 

i zarząd je zatwierdził – powie-
działa na sesji Hanna Kuran, 
członek zarządu powiatu.

Lista szkół wraz z liczbą
klas pierwszych: Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mic-
kiewicza w Piastowie – 2 klasy; 
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nan-
sena w Piastowie – 2 klasy; Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
im. Tomasza Zana w Pruszko-
wie – 3 klasy; Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki – 5 klas; Zespół 
Szkół nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Pruszkowie – 7 klas; Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie 
– 6 klas (gimnazjum).  (AS) 

DOMINIK
PIETRASZEK

KOMORÓW
To już pewne. Na 20 
przejazdach WKD 
zostaną zainstalowane 
dodatkowe zabezpieczenia. 
Na 15 z nich pojawią 
się szlabany.

P rzypomnijmy. Urząd 
Transportu Kolejowe-
go stwierdził nieprawi-

dłowości na wielu przejazdach 
przez tory Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Chodziło o m.in. 
prowadzenie ruchu pociągów 
przy nieustalonych kategoriach 
wielu przepraw. Owe kategorie 
określają rodzaj zabezpieczeń za-
instalowanych na danym przejeź-
dzie. Ustalając je bierze się pod 
uwagę m.in. ilość pociągów prze-
jeżdżających przez dany przejazd 
na dobę, a także liczbę aut prze-
prawiających się w tym miejscu 
przez tory.

Komisyjnie kategorie prze-
jazdów na linii WKD zostały 
już pewien czas temu ustalone, 
ale formalnie wciąż nie uległy 
zmianie. – Przyznanie kategorii 
odbywa się w drodze certyfi kacji 
przejazdu, czyli najpierw opraco-
wujemy projekt techniczny, wpro-
wadzamy rozwiązanie, testujemy 
i oczywiście zgłaszamy o uzyska-
nie świadectwa o dopuszczenie 
do eksploatacji – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. – Dopiero po wydaniu ta-
kiej decyzji następuje formalne 
podwyższenie kategorii. Do cza-
su niezrealizowania inwestycji, 
czyli instalacji zabezpieczeń, ka-
tegoria pozostaje komisyjnym 
ustaleniem, ale ze wszystkimi za-
bezpieczeniami jakie obowiązy-
wały wcześniej – dodaje.

Dziś wiemy już, że zabez-
pieczenia pojawią się na wie-
lu przeprawach. W wyniku 

Przejazdy ze szlabanami

na drodze kierowany jest sygna-
łami nadawanymi przez pracow-
ników kolejowych) otrzymała 
przeprawa w Komorowie. Kate-
gorię „C” (sygnalizacja świetlna) 
przyznano przejazdom w Gro-
dzisku na ul. Okrężnej, Kadach 
na ul. Środkowej, Milanówku na 
ul. Łąkowej oraz Średniej, a także 
w Owczarni na ul. Żółwińskiej.

Kiedy zabezpieczenia bę-
dą instalowane? – W bieżącym 
roku w ramach planów inwe-
stycyjnych zamierzamy podjąć 
działania w zakresie zabudo-
wy dodatkowych zabezpieczeń 
na dwóch obiektach: w Granicy 
na ul. Pruszkowskiej oraz na ul. 
Nadarzyńskiej w Grodzisku. Je-
żeli chodzi i pozostałe przeprawy, 
to instalacja zostanie przeprowa-
dzona w kolejnych latach – po-
wiedział Kulesza.

Przyczyną rozłożenia inwe-
stycji w czasie są ogromne koszty 
przedsięwzięcia, rzędu kilkuset 
tysięcy złotych na instalację za-
bezpieczeń na jednym obiekcie.

Pozostaje pytanie: Jak zainsta-
lowane zabezpieczenia (głównie 
półrogatki i rogatki) wpłyną na 
ruch kołowy w okolicach prze-
jazdów. Czy nie będzie parali-
żu? Czas pokaże... 

Dodatkowe zabezpieczenia na przeprawach przez tory WKD

 Przejazd kolejowy w Komorowie otrzymał najwyższą 
kategorię. Zostaną tam zainstalowane rogatki

Komisyjnie 
zostały podwyższone 
kategorie 
20 przejazdów

przeprowadzonych badań, ko-
misyjnie zostały podwyższone 
kategorie 20 przejazdów. Kate-
gorię „B”, która wymaga instala-
cji półrogatek oraz samoczynnej 
sygnalizacji świetlnej, przyzna-
no przejazdom: w Warszawie na 
ul. Jutrzernki, Michałowicach 
na ul. Jesionowej, Regułach 
na ul. Powstańców Warsza-
wy, Pruszkowie na ul. Sadowej, 
Granicy na ul. Pruszkowskiej, 

Nowej Wsi na ul. Głównej, Ka-
niach na ul. Piłsudskiego, Otrę-
busach na ul. Natolińskiej oraz 
Przejazdowej/Różanej, Podko-
wie Leśnej na ul. Jana Pawła II/
Brwinowskiej oraz na Parkowej, 
Grodzisku Mazowieckim na ul. 
Piaskowej, Nadarzyńskiej oraz 
Batorego. Najwyższą możliwą 
kategorię „A”, czyli z rogatkami 
(lub bez rogatek, na których ruch 
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Do przodu z poślizgiem
BRWINÓW
Budowa przedszkola 
przy ul. Piłsudskiego 
w Brwinowie postępuje. 
Robotnicy wykonali 
więźbę dachową oraz 
deskowanie, kończą 
kłaść instalacje 
wewnątrz obiektu. 
 
– Lekkie opóźnienie jest, ale 
myślę, że budowę zakończy-
my na początku wakacji – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Budowę przedszkola pu-
blicznego rozpoczęto w czerw-
cu ubiegłego roku. Docelowo 
obiekt ma być gotowy na przy-
jęcie dzieci od września 2014 r.
Termin jest jednak zagrożony, 
wykonawca ma opóźnienia. 
Plac budowy przy ul. Piłsud-
skiego regularnie wizytują brwi-
nowscy urzędnicy, pojawia się 
też burmistrz Kosiński. Pod 
koniec ubiegłego roku brwi-
nowski włodarz liczył, że opóź-
nienie uda się nadgonić dzięki 
dość łagodnej zimie. Tak się 
nie stało. Mimo to Kosiński za-
chowuje spokój.

m.in. elektrycznej i grzewczej 
również zbliżają się ku końco-
wi – mówi burmistrz. – W po-
łowie marca powinny ruszyć 
roboty ziemne, w celu wykona-
nia przyłącza kanalizacyjnego. 
W dalszej kolejności budowane 
będą miejsca parkingowe przed 
budynkiem przedszkola i oświe-
tlenie zewnętrzne – wylicza.

Kosiński przyznaje, że in-
westycja ma poślizg. – Nie ma 
co ukrywać, że mamy pew-
ne opóźnienie, ale prace idą do 
przodu, kończy się zima. Pozo-
stajemy optymistami. Myślę, że 
w pierwszych dniach wakacji za-
kończymy budowę – zaznacza.

Budowa przedszkola po-
chłonie ok. 4,5 mln zł. Placów-
ka będzie przeznaczona dla 
100 maluchów w czterech gru-
pach wiekowych. Obiekt ma 
spełniać wymagania stawiane 
nowoczesnym tego typu pla-
cówkom. Powstaną cztery sale 
dla 25-osobowych grup przed-
szkolaków. Pomieszczenia za-
jęciowe będą miały ok. 60 mkw. 
powierzchni każda, zostaną 
też wydzielone kuchnia, stołów-
ka i świetlica ogólna.  (AF) 

orynnowanie. Myślę, że sprawa 
z dachem zostanie załatwiona 
do końca lutego. Prace związane 
z instalacjami wewnątrz budynku 

tyle pochłonie budowa 
brwinowskiego 
przedszkola 

4,5 mln zł

– Prace postępują. Wykonaw-
ca zrobił całą więźbę oraz desko-
wanie dachu. Na mniej więcej 
jednej trzeciej jego powierzch-
ni ułożył też blachę i wykonał 
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Rezerwacje do północy 24.02  .2014. Dni podróży: pon - czw.  Loty od marca do kwietnia.  Liczba biletów w promocji ograniczona.
Szczegóły, warunki i postanowienia na Ryanair.com. Ceny nie zawierają opłat i kosztów opcjonalnych.  Loty z Modlina.

Tanie loty
z Modlina 84Z Ł

W JEDNĄ STRONĘ

Ceny odCeny od

Warszawska Kolej Dojazdowa za-
kończyła instalację biletomatów. 
Dostępne są na wszystkich przy-
stankach.Pierwsze biletomaty usta-
wiono 16 czerwca 2012 r. Urządzenia 
pojawiły się na przystankach Prusz-
ków WKD, Warszawa Salomea, War-
szawa Raków, Warszawa Reduta 

Ordona. Sukcesywnie montowano 
je w następnych miejscach. O tym, 
że biletomaty pojawią się na wszyst-
kich przystankach Krzysztof Kule-
sza, rzecznik Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, informował jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku. Uda-
ło się. Dzięki urzadzeniom można 

nabyć bilety Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej zarówno jednorazowe, jak 
i okresowe. Punkt obsługi reklamacji 
biletów zakupionych w automatach 
WKD znajduje się w Warszawie na 
stacji metro Świętokrzyska, pawilon 
1000E 2, tel. (22) 656 41 00. Czynny 
jest w godz. 8.00–18.00. (DP)

Na każdym przystanku
znajdziesz już biletomat
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MICHAŁOWICE
– Władza powinna brać 
odpowiedzialność za 
swoje decyzje, a nie 
przerzucać ją na byłych 
i obecnych właścicieli 
– mówi Krzysztof 
Grabka, wójt Michałowic. 
Tym samym odnosi się 
do apelu, jaki gmina 
i mieszkańcy wystosowali 
do najwyższych władz.

S prawa dotyczy decyzji 
ministra rolnictwa i wsi, 
który w grudniu ubiegłe-

go roku stwierdził nieważność 
przeprowadzonej w 1944 r. re-
formy rolnej. Objęty nią został 
majątek „Dobra Ziemskie Mi-
chałowice” należący wówczas 
do Barbary Grocholskiej. De-
cyzja ministra wywołała panikę 
w Michałowicach, bo w praktyce 
oznacza, że liczące 316 ha tereny 

Mieszkańcy idą za ciosem 
stanowią nadal własność rodziny 
Grocholskich. Pod znakiem za-
pytania stanęła więc przyszłość 
setek rodzin i ich dobytku, który 
chociaż nabyty został legalnie i w 
dobrej wierze, to jednak formal-
nie narażony jest na ryzyko utraty. 

Władze gminy zarzucają mi-
nistrowi nie tylko zbyt pochop-
ne wydanie decyzji, ale przede 
wszystkim rezygnację z dogłębne-
go zbadania sprawy. Okazuje się 
bowiem, że w opinii ministra wy-
dane przed laty orzeczenia nie wy-
wołały nieodwracalnych skutków 
prawnych. – W poczuciu miesz-
kańców oznacza to przerzucenie 
na nich ciężaru dowodzenia w ko-
lejnych postępowaniach, że nabyli 
swoje nieruchomości w sposób le-
galny, że sposób tego nabycia powo-
duje jednak nieodwracalne skutki 
prawne i uniemożliwia spadkobier-
com Barbary Grocholskiej odzy-
skanie nieruchomości w naturze 
– podkreśla Krzysztof Grabka. 

To zdanie, jak i wiele innych 
krytycznych uwag znalazło się 

w stanowisku wójta i mieszkań-
ców wystosowanych do naczel-
nych organów władzy państwowej. 
W ostatnich dniach zarówno 
władze gminy, jak i mieszkań-
cy postanowili pójść za ciosem 
i wystosowali apel. Adresat po-
został bez zmian. „(…) sposób 
w jaki nasza sprawa została roz-
wiązana przez Ministra, który 
podjął się próby zniwelowania 
prawa naruszonego przez władze 

komunistyczne, powinna stać się 
asumptem do dyskusji nad kom-
pleksowym rozwiązaniem proble-
mu” – piszą mieszkańcy.

Ci sami, którzy są na etapie 
skarżenia decyzji ministra do Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Według wykazu opracowanego 
przez ministerstwo sprawą obję-
tych jest blisko 1,7 tys. podmiotów. 
Co ciekawe, w ostatnim czasie 
wydane zostało… uzupełnienie 

grudniowej decyzji ministra, 
które nie dość, że powiększyło 
liczbę działek, to wprowadziło 
zrozumiały zamęt wśród miesz-
kańców. Wielu z nich zdążyło już 
złożyć skargę, ale na pierwszą de-
cyzję. Gmina więc wystosowała do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie zapytanie 
dotyczące ewentualnych skutków 
procesowych wydania przez mi-
nistra postanowienia uzupełnia-
jącego. – Pamiętajmy, że wielu 
naszych mieszkańców to oso-
by starsze. Łatwo się denerwują, 
a sytuacja w jakiej się znaleźli jest 
wyjątkowa. Zależało nam na wy-
jaśnieniu, na którą decyzję należy 
składać skargę. Szkoda przecież 
byłoby, aby z przyczyn formalnych 
została ona odrzucona – mówi 
wójt Michałowic. WSA odpo-
wiedział krótko: Oceny popraw-
ności wniesienia skargi – w tym 
również co do terminu jej wnie-
sienia – dokonuje każdorazowo 
skład orzekający wyznaczony do 
rozpoznania danej sprawy. 

Sprawa dawnego majątku „Dobra Ziemskie Michałowice”. Przyszłość setek rodzin pod znakiem zapytania 

Parking 
przy parku 
GRODZISK MAZOWIECKI
Przy Parku Skarbków 
w Grodzisku powstanie 
dodatkowy parking. 
Na ok. 60 miejsc 
postojowych.

Każdego dnia parking przy 
ul. Bartniaka jest „zapchany” 
samochodami. Zostawiają tam 
auta nie tylko zmierzający na 
pocztę, czy do parku, ale też 
ci, którzy udają się w dalszą 
podróż pociągiem. Ponieważ 
miejsc parkingowych jest tam 
za mało, kierowcy często zo-
stawiają pojazdy na nieurzą-
dzonym, przyległym terenie.

Mieszkańcy od dawna ape-
lowali o dodatkowy parkingu 
właśnie w tym miejscu. Urzęd-
nicy ogłosili przetarg na projekt 
obiektu. Możliwy jest parking 
o powierzchni 2,2 tys. mkw.,
na którym znajdzie się około 
60 miejsc postojowych. 

Projekt ma być gotowy do 
końca lipca, a kiedy budowa? 
– Chcemy zrealizować inwesty-
cję jeszcze w tym roku – mó-
wi Piotr Galiński, zastępca 
burmistrza Grodziska.  (DP)

REKLAMA
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PODKOWA LEŚNA
Na Dzień Kobiet w podkowiańskim 
Pałacyku Kasyno zaplanowano kon-
cert „The man I love”. Panie (i nie tyl-
ko) zaprasza m.in. Włodek Pawlik. 
Pawlik – jazzman, pianista i kompo-
zytor, nagrał 24 płyty. Za album 
„Night In Calisia” nagrany z Randym 
Breckerem i Filharmonią Kaliską 

otrzymał prestiżową nagrodę prze-
mysłu muzycznego – Grammy. Już 
w wywiadzie dla „Gazety WPR” za-
powiadał, że niebawem wystąpi 
w Podkowie. – 8 marca zapraszam 
do Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpo-
pa 18. Program przygotowujemy tro-
chę też pod kątem święta pań. Będą 

Zobacz i posłuchaj Pawlika, 
laureata nagrody Grammy

fajne standardy jazzowe. Panie 
mogą przyjść z mężami, o ile ci 
się dostaną – powiedział nam 
wtedy Pawlik. Artysta wystąpi 
w towarzystwie Pawła Pańty (kon-
trabas), Cezarego Konrada (perku-
sja) i Marka Bałaty (śpiew). Początek 
koncertu o godz. 19.00. (DP)

Projekt 
będzie zakładał 
przebudowę 
nawierzchni 
Robotniczej na 
odcinku między 
ul. Promyka 
i Południową  
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SPECJALISTYCZNE LECZENIE BÓLU – BEZ LEKÓW
OŚRODEK MEDYCYNY 
MANUALNEJ "NATURMED"
Do największych zalet 
takich zabiegów należy 
szybki i długotrwały 
efekt, a poprawa 
następuje często nawet 
po 2-4 zabiegach.

O steopatia, to metoda, 
która nie tylko leczy, 
ale też ukierunkowuje 

organizm do prawidłowego funk-
cjonowania.

Pan Jakub Górnicki zajmuje się 
często trudnymi przypadkami kli-
nicznymi leczonymi nieskutecz-
nie innymi metodami.

Takie zabiegi w ogromnej 
ilości przypadków zapobiega-
ją operacjom przepuklin kręgo-
słupa oraz stawów: kolanowego, 
biodrowego, ramieniowego.

Usprawniane jest połącze-
nie i zależność od kręgosłupa 
– układu krwionośnego i po-
więzi (więzadeł) pod kontrolą 
układu nerwowego, ponieważ 
ograniczone ukrwienie wokół ja-
kiegoś kręgu lub stawów powo-
duje stany zapalne, zwyrodnienia 
i problemy bólowe.

Uwzględniając badania (prze-
świetlenie RTG i rezonans MR) 
– metody zabiegów osteopaty
likwiduą ból.

 Wskazaniami do zabiegów 
są miedzy innymi: zaburzenia 
czucia, drętwienie kończyn, sta-
ny pourazowe, naciągnięcia, 
zwichnięcia ,,kolano skoczka‘’, 
,,łokieć tenisisty’’, rwa kulszowa 
i barkowa, bóle pleców i szyi.

 To ogromna szansa pomocy 
osobom cierpiącym, a nie mo-
gącym poddać się operacji, ani 
brać leków. Jest to uznana i bar-
dzo ceniona metoda leczenia 
w systemie medycznym.

WAŻNE !
Zabiegami tymi usuwane są 
również zaburzenia funkcjo-
nalne układu gastrycznego, 

urologicznego, ginekologicznego, 
oddechowego, bóle głowy u dzie-
ci i dorosłych, zaburzenia koordy-
nacji i psychomotoryki u dzieci, 
zespoły bólowe u kobiet w ciąży 
i profi laktyka okołoporodowa.

Pan mgr. Górnicki prowadzi 
również diagnostykę i korek-
tę wad postawy.

W ośrodku NATURMED 
są do wglądu podziękowania 
i opinie o efektach zabiegów 
u mgr. Górnickiego i pozosta-
łych specjalistów.

Prosimy przynosić badania 
kręgosłupa (nawet te z przed lat).

Pierwsza wizyta – kwalifi kują-
ca do zabiegów – bezpłatna.

Zapisy
i informacje:
od pon.-pt. 
w godz. 9.00 -19.00
Tel.: 22 662 49 07;  
604 092 007

Ośrodek 
Medycyny Manualnej 
NATURMED
Ursus-Gołąbki, 
ul. Koronacyjna 15 (URSUS)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jakub Górnicki 
Magister fi zjoterapii 
– OSTEOPATA 
 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Dziury, zapadające 
się studzienki – tak 
wygląda ul. Robotnicza 
w Pruszkowie. Powiat 
przygotowuje się 
do jej przebudowy. 
Problem w tym, 
że przygotowania 
zawęża do sporządzenia 
dokumentacji.

U l. Robotnicza znajdu-
je się w pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin. Ruch 

na drodze jest spory, więc stan 
nawierzchni jezdni znacząco się 
pogorszył, zapadnięte studzienki, 
łaty i dziury utrudniają przejazd. 
Zarządcą drogi jest powiat prusz-
kowski, a w sprawie ewentualnego 
remontu Robotniczej początkowo 
coś drgnęło. Ogłoszony został bo-
wiem przetarg na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. – Czy 
ta inwestycja, czyli przebudowa 
ul. Robotniczej jest w wieloletniej 
prognozie fi nansowej? Jeśli tak to 
za jaką kwotę i na który okres? – 
pytał na lutowej sesji rady powiatu 
radny Przemysław Bryksa (PiS). 

Okazuje się jednak, że na re-
alizację projektu trzeba bę-
dzie poczekać. Do kiedy? – To 
jest zadanie roczne. I robimy 
tylko projekt, bo nie jesteśmy 
w stanie nawet określić kosztów 
przebudowy. Później w miarę 

Droga tylko na projekcie

zezwolenie jest ważne trzy lata. Nie 
możemy sobie działać doraźnie, 
tylko musimy przygotowywać 

Sprawa przebudowy zniszczonej ulicy Robotniczej w dzielnicy Gąsin

 Ul. Robotnicza na przebudowę jeszcze poczeka...

możliwości fi nansowych wystą-
pimy o włożenie tego zadania do 
wieloletniej prognozy fi nanso-
wej. Ale to raczej pod koniec per-
spektywy, może 2017 rok, może 
dalej – powiedziała Agnieszka 
Kuźmińska, wicestarosta. 

Bryksa obawiał się, że zanim 
dojdzie do realizacji projektu, 
konieczne będzie jego odnowie-
nie. – Jak z ważnością projektu? 
Czy nie jest tak, że zatwierdzony 
projekt ma określony  czas ważno-
ści, czy to nie jest tak, że będziemy 
musieli go odnawiać? – dopytywał. 

Starosta Elżbieta Smolińska wy-
jaśniła, że przygotowane wcześniej 
projekty mogą być wykorzystywa-
ne w kolejnych latach. – Wydane 

sobie projekty na następne lata. 
Pojawiają się możliwości fi nan-
sowania i współpracy na zasadzie 
porozumień z gminami. Wtedy go-
towe projekty ułatwiają przepro-
wadzenie inwestycji – podkreślała.

Dziś wiadomo jedynie, że pro-
jekt przebudowy jaki ma przy-
gotować wyłoniony w przetargu 
wykonawca będzie zakładał prze-
budowę nawierzchni ul. Robotni-
czej na odcinku między ulicami 
Promyka i Południową, wymia-
nę nawierzchni chodnika, budo-
wę nowego ciągu dla pieszych oraz 
przygotowanie projektu stałej or-
ganizacji ruchu. Wszystkie doku-
menty mają być gotowe do końca 
listopada tego roku. 

Sprawa przebudowy zniszczonej ulicy Robotniczej w dzielnicy Gąsin
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GRODZISK MAZOWIECKI
W marcu wystartuje 
ósmy semestr 
Uniwersytetu 
Dziecięcego, inicjatywy 
prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Europa 
i My. Zapisy w szeregi 
żaków potrwają do 
końca lutego.

Ideą Uniwersytetu Dziecię-
cego jest poszerzanie wiedzy 
i rozbudzanie zainteresowań 
wśród uczniów szkół podsta-
wowych. – Nasza oferta skie-
rowana jest do dzieci w wieku 
8–13 lat, które chcą wiedzieć 
więcej. Zajęcia odbywają się jak 
na prawdziwych studiach – co 
dwa tygodnie. Wykłady prowa-
dzone są przez wykładowców 
akademickich z przeróżnych 
dziedzin, takich jak medycy-
na, prawo, historia sztuki czy 
politologia. A wszystko poda-
ne w przystępnej dla dzieci for-
mie, o czym najlepiej świadczą 
pytania, które słuchacze zada-
ją po zakończeniu prelekcji. Po 
wykładach odbywają się se-
minaria, do tej pory mieliśmy 
m.in. archeolekcje, warsztaty 
dziennikarskie, eksperymen-
ty i wiele innych zajęć – mó-
wi Krystyna Prędkopowicz, 
koordynator Uniwersytetu 
Dziecięcego z ramienia Stowa-
rzyszenia Europa i My, inicja-
tora przedsięwzięcia.

Inicjatywa ma także za-
szczepić w dzieciach poczu-
cie, że robią coś ważnego, 
prestiżowego. – Chcemy, aby 
od początku tym zajęciom 

towarzyszyła otoczka akade-
mickości, by dzieci miały po-
czucie, co to znaczy studiować 
na uniwersytecie. Zależy nam 
na tym, aby czuły się ważne 
i poważnie traktowane dzię-
ki temu, co robią – zaznacza 
Daniel Prędkopowicz, prezes 
stowarzyszenia. – Nasze do-
świadczenia pokazują, że ten 
sposób się sprawdza i przede 
wszystkim intensyfi kuje dąże-
nia dzieci, aby dowiadywać się 
nowych rzeczy. W kolejnym 
semestrze zamierzamy te dzia-
łania kontynuować – dodaje. 

Zajęcia odbywają się zwykle 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych nr 2 przy ul. Kiliń-
skiego w Grodzisku Mazowiec-
kim. W każdym semestrze z tej 
formy edukacji korzysta od 100 
do 150 dzieci. Na uniwersyte-
cie obowiązują też akademic-
kie obyczaje – w październiku 
odbywa się uroczysta imma-
trykulacja, a nowi studenci 
otrzymują indeksy. Na ósmy 
semestr można się zapisać 
w grodziskim Centrum Kul-
tury przy ul. Spółdzielczej 9, 
II piętro, w środy i czwartki
w godz. 17.00–19.00.  (AF)

Dzieci na uniwersytet
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W Powiecie Grodziskim są ludzie „zawsze pomocni”
Wdniach 25 i 26 listopa-

da 2013 roku odbyła się 
w Warszawie konferen-

cja pod hasłem „Zmiany w systemie 
pomocy społecznej na Mazowszu”. 
Spotkanie miało na celu podsumo-
wanie projektu systemowego „Razem 
dla Mazowsza – Edukacja w Działa-
niu”, oraz wskazanie kierunków roz-
woju pomocy, ale również wręczenie 
wyróżnień dla pracowników pomocy 
społecznej, którzy szczególnie zasłu-
żyli się w swojej pracy. Wśród wyróż-
nionych  pracowników znalazły się 
Jadwiga Janiec – Oszczyk i Lidia 
Łuczyńska z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Ma-
zowieckim.

Panie odebrały wyróżnienie „za-
wsze pomocni” z rąk Wicemarszał-
ka województwa mazowieckiego 
Krzysztofa Strzałkowskiego. Wyróż-
nienie zostało przyznane pracowni-
kom socjalnym za zaangażowanie 
w projekt POSZERZYĆ KRĄG, 
który jest realizowany w ramach 
Projektu systemowego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w pod-
działaniu „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzi-
nie”. W Powiecie Grodziskim pro-
jekt funkcjonuje od 2008 roku 
i jest skierowany do osób niepeł-
nosprawnych i usamodzielnianych 
wychowanków z pieczy zastępczej. 
Wyróżnieni pracownicy przez cały 
okres trwania projektu uczestniczy-
li w aktywnej integracji przez pracę 
socjalną oraz działania środowisko-
we, które realizowane były z profe-
sjonalnym zaangażowaniem. 

W ramach wymienionego projektu 
podejmowane były różne działania, 
każdego roku inne, jedne przybierały 
formę warsztatów rękodzielniczych, 
tj. wiklina, decoupage, batik, witraż; 
inne to kursy zawodowe m.in.: kom-
puterowy, grafi ki komputerowej, bu-
dowanie stron internetowych, języka 
angielskiego, prawa jazdy kat. B i C; 
oraz działania środowiskowe, które 
wpisały się w coroczny Powiatowy 
Przegląd Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych pod na-
zwą Ogrody Integracji, a także spo-
tkanie integracyjno – kulturowe 
będące podsumowaniem działań 
skierowanych dla benefi cjentów pro-
jektu. W 2014 roku  Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Grodzisku 

Mazowieckim również będzie reali-
zowało działania w ramach projektu 
POSZERZYĆ KRĄG. 

Podczas konferencji odbył sie pa-
nel dyskusyjny z udziałem teorety-
ków i praktyków pomocy społecznej, 
moderowany przez dr Dobroniegę 

Trawkowską, pt. „Strategie kształ-
towania dobrych praktyk w pomocy 
społecznej”. Do udziału w powyższym 
panelu została zaproszona Pani Ja-
dwiga Janiec – Oszczyk, która zapre-
zentowała dobre praktyki realizowane 
w Powiecie Grodziskim. 

Wyróżnienie „zawsze pomocni” 
jest tym bardziej ważne, że dotyczy 
trudnej pracy pracownika socjalnego. 
Trudnej, bo często trzeba zmagać się 
z trudnymi decyzjami; z jednej stro-
ny jest konieczność działania zgod-
nie z literą prawa; z drugiej strony 
jest człowiek, który musi się bory-
kać z wieloma problemami i po-
trzebuje pomocy w ich rozwiązaniu. 
„Zawsze pomocni” to niewątpliwie 
wyróżnienie zaszczytne, jednak naj-
większą satysfakcję daje z pewnością 
wdzięczność tych, którym się poma-
ga i właśnie tego życzymy wszystkim 
pracownikom socjalnym.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

DRUKUJEMY
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WOLICA
W miejscowości Wolica w gmi-
nie Nadarzyn dwie osoby spa-
dły z dużej wysokości. Jednego 
z rannych do szpitala zabrał 
śmigłowiec LPR-u. Do wypadku 
doszło 17 lutego, około południa. 
– Dwie osoby pracowały na 
specjalnym wysięgniku i z nie-

wiadomych przyczyn wózek się 
przewrócił i osoby wypadły 
z kosza. Jedną z tych osób 
zabraliśmy do szpitala w War-
szawie. Trudno na tę chwilę 
powiedzieć jakich obrażeń we-
wnętrznych doznała, z widocz-
nych był uraz głowy i klatki 

Spadli z wysięgnika. Jednego 
z rannych zabrał helikopter

piersiowej – mówiła Justyna 
Sochacka, rzecznik prasowy Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
Z powodu lądowania helikop-
tera na trasie katowickiej, ruch 
w jednym kierunku był jakiś czas 
wstrzymany. Na pasie w stronę 
Katowic powstały duże korki. (DP)

Wiadomości Piątek, 21 Lutego 2014

FOTOMIGAWKA

 Pęcicach samochód ciężarowy nie wyhamował i wjechał na 
nasyp znajdujący się na tamtejszym rondzie.– Jadąc do pracy 
natknąłem się na ciekawy widok. Na środku ronda w Pęcicach 
stała ciężarówka, która najprawdopodobniej nie zdążyła się 
zatrzymać. Trudno się zresztą dziwić, bo na drogach jest bardzo 
ślisko. W załączniku przesyłam zdjęcia – mówił czytelnik Tomasz. 
Rzeczniczka pruszkowskiej policji poinformowała nas, że przy-
czyną zdarzenia były prawdopodobnie właśnie trudne warunki
panujące na drogach.  (DP) 
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Wyprowadzić
ruch z gminy
BRWINÓW
– Chcemy sprawnie 
wyprowadzić ruch 
z głównych ulic 
wjazdowych 
i wyjazdowych w gminie 
na drogę wojewódzką 
nr 719 – mówi 
Arkadiusz Kosiński.

Burmistrz Brwinowa zapo-
wiada duże inwestycje dro-
gowe. Wcześniej urzędnicy 
muszą się jednak uporać z ła-
taniem i utwardzaniem dróg 
po zimie...

Po roztopach w najgorszym 
stanie znajdują się na ogół 
drogi w mniejszych miejsco-
wościach i to one w pierwszej 
kolejności będą wymagały na-
prawy. – Po zimie zawsze ła-
tamy i utwardzamy te drogi, 
które bezwzględnie znajdują 
się w najgorszym stanie. Ma-
my już wstępną listę dróg do 
utwardzenia kruszywem, 
może się ona jednak jeszcze 
zmieniać, wydłużyć. Musi-
my oceniać sytuację według 
możliwości fi nansowych. Je-
śli natomiast chodzi o samo 
łatanie dziur w drogach, to 
nasze służby czynią to na bie-
żąco. Trudno bowiem przewi-
dzieć, gdzie powstanie wyrwa 
– mówi Kosiński.

Zaznacza jednak, że na 
pewno utwardzona zostanie 
w tym roku ul. Piłsudskiego 
w Kaniach. – Mimo, że dro-
gę tę zamierzamy komplek-
sowo przebudować w ramach 
dofi nansowania ze schetynó-
wek, to wcześniej ją utwar-
dzimy. Jest ona przecież 
dość ruchliwą trasą, wraz 
z ul. Wiosenną tworzy ciąg 
dojazdowy do Kań, a także 
prowadzi do drogi 719. Tym 
sposobem chcemy wypro-
wadzić ruch samochodów 
z dróg gminnych właśnie na 
trasę wojewódzką – twier-
dzi Kosiński. – Ten sam cel 
przyświeca nam w kontekście 
walki o schetynówkę na prze-
budowę ciągu ulic Lilpopa od 
drogi 719, Zamkowej i Łosia 
w Brwinowie i Otrębusach, aż 
do ul. Przejazdowej w Otrę-
busach. Ta ostatnia stanowi 
bowiem główną drogę wy-
lotową z Podkowy Leśnej. 
Tym sposobem wyprowa-
dzimy ruch właśnie z Otrę-
bus – dodaje.

– W pierwszej kolejności 
musimy myśleć od drogach ko-
munikacyjnie najistotniejszych 
– twierdzi Kosiński.  (AF)

PRUSZKÓW
Psy w Pruszkowie 
będą miały gdzie 
się wyhasać? 
Miasto proponuje 
teren w pobliżu 
elektrociepłowni.

We wrześniu ubiegłego roku jed-
na z mieszkanek Pruszkowa roz-
poczęła zbieranie podpisów pod 
petycją do władz miasta o utwo-
rzenie wybiegu dla psów. We-
dług inicjatorki akcji, taki teren 
(aby spełnił swoją rolę) musiał-
by mieć powierzchnię ok. 5 tys. 
mkw. W treści petycji zazna-
czono też, że nie chodzi o psią 
toaletę, ale miejsce gdzie czwo-
ronogi mogą zostać bezpiecznie 
spuszczone ze smyczy i bawić 
się pod kontrolą właścicieli.

Urzędnicy od pewnego cza-
su szukają miejsca, w którym 
taki wybieg mógłby powstać. 
Proponują działkę w pobliżu 
elektrociepłowni. – Od ubie-
głego roku staramy się znaleźć 
jakiś teren, ale nie jest to łatwe. 
Musi to być dość duży kawałek 
ziemi, a miasto musi być jego 
właścicielem – mówi Elżbieta 

Jakubczak- Garczyńska, na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Właściwie 
jedyną na tę chwilę możliwością 
jest zorganizowanie wybiegu na 
terenie między ulicami Poznań-
ską, Batalionów Chłopskich oraz 
Kurca. Nie jest to jednak tanie. 
Koszty są liczone w setkach 
tysięcy złotych. Teren trzeba 
ogrodzić, zainstalować przynaj-
mniej podstawowe elementy in-
frastruktury, jak ławki i kosze. 
Dlatego też my, jako ewentual-
ni inwestorzy, musimy spraw-
dzić, czy ludzie w ogóle będą za-

Gdzie będą mogły hasać nasze psy?
interesowani wybiegiem dla 
psów w tej lokalizacji, która jest 
jednocześnie korzystna i nieko-
rzystna. Plusem jest to, że nie ma 
tam zabudowy mieszkaniowej 
i nikomu wybieg nie powinien 
przeszkadzać, natomiast mi-
nusem to, że teren ten znajduje 
się dość daleko od dużych osie-
dli i centrum miasta – twierdzi.
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PODKOWA LEŚNA
Rada Miasta Podkowy 
Leśnej wybrała nowego 
przewodniczącego. 
Na tym fotelu zasiadła 
Alina Stencka. 
Nadal jednak nie ma 
Komisji Rewizyjnej

B ogusław Jestadt rezy-
gnację z funkcji prze-
wodniczącego złożył 

4 lutego. Nie podał wówczas 
powodów. Więcej ujawnił 13 lu-
tego, na następnym posiedzeniu 
rady miasta. Wtedy też radni 
mieli zdecydować, czy przyjmą 
jego rezygnację. – Ta decyzja le-
żała mi na sercu od dłuższego 
czasu. Zebrało się na to dość 
dużo przyczyn, m.in. ostatnie 
pisma wysyłane do wojewody 
ze skargami, że zarówno ja, jak 
i rada nie działamy zgodnie 
z prawem oraz statutem miasta. 
Oświadczam, że zawsze stara-
łem się robić wszystko zgodnie 
z literą prawa, bezprawne dzia-
łanie nigdy nie było moim za-
miarem. Na rezygnację złożyły 
się również działania mieszkań-
ców, którzy w ostatnim czasie 
przeszkadzali radzie w pracy. 
Decyzja o rezygnacji jest osta-
teczna i chciałbym, aby radni 
ją przyjęli – powiedział Bogu-
sław Jestadt.

Przewodnicząca rady jest, ale komisji brak
Rezygnację przyjęto – dziewię-

ciu radnych było „za”, czterech 
się wstrzymało od głosu. Prze-
ciwnych nie było. 

Potem wiceprzewodniczący 
rady Jarosław Chrzanowski po-
prosił o zgłaszanie kandydatur 
na nowego przewodniczącego. 
Padła tylko jedna propozycja. 
Radny Adam Krupa wskazał na 
Alinę Stencką. Jej kandydatu-
rę przyjęto jednogłośnie. – Jest 
to dla mnie ogromny zaszczyt 

rady miasta. Nie poznaliśmy. Ak-
ces zgłosiła jedynie radna Anna 
Łukasiewicz. Kolejni kandydaci 
mieli zgłaszać się na następnym 
posiedzeniu miejskich radnych, 
13 lutego. Tego dnia chęć do prac 
w Komisji Rewizyjnej wyrazi-
li jedynie Helena Skowron ( już 
wcześniej działała w tej komisji) 
i były już przewodniczący rady 
Bogusław Jestadt.

– Mamy na razie trzy osoby 
z pięciu wymaganych. Nie ma-
my więc możliwości powoła-
nia nowej Komisji Rewizyjnej 

– powiedziała przewodnicząca 
Alina Stencka.

Prawnik gminy poinformował 
jakie konsekwencje mogą wynik-
nąć z paraliżu komisji. – Komisja 
Rewizyjna jest obligatoryjna. Nie 
mogę niczego państwu sugerować, 
ale od strony formalno-prawnej 
powinniście jak najszybciej wy-
brać członków tej komisji. Je-
żeli tak się nie stanie, będziemy 
czekać na decyzję wojewody. 
A trzeba pamiętać, że może on 
wprowadzić komisarza, bo bra-
kuje jednego z organów władzy 

ustawodawczej. Nie wiem jakie 
zamiary ma wojewoda i kiedy 
mogłoby do tego dojść, ale takie 
uprawnienia wojewoda ma. Może 
to się stać niebawem, a może nie 
zrobi nic i będzie czekał do wy-
borów. Pamiętajcie państwo jed-
nak, że Komisja Rewizyjna musi 
zaopiniować absolutorium, jeżeli 
takiej opinii nie będzie, wojewo-
da z pewnością się temu przyjrzy 
i wtedy na pewno jakieś kroki zo-
staną podjęte. Komisarz jak wcho-
dzi do gminy, to robi to z dnia na 
dzień – zaznaczył. 

Zawirowania w podkowiańskiej radzie miasta. Nadal nie ma pełnego składu Komisji Rewizyjnej 

Alina Stencka 
została nową 
przewodniczacą 
rady miasta 

Zawirowania w podkowiańskiej radzie miasta. Nadal nie ma pełnego składu Komisji Rewizyjnej 

i odpowiedzialność. Mam na-
dzieję, że spełnię oczekiwania 
zarówno radnych, jak i miesz-
kańców – powiedziała Stencka.

Fotel przewodniczącego ra-
dy obsadzono, tymczasem na-
dal nie ma Komisji Rewizyjnej. 
Kolejne podejście zakończyło 
się fi askiem. 

Sprawa ciagnie się od grud-
nia, wtedy to członkowie komi-
sji zrezygnowali. Nowy jej skład 
(pięciu członków) mieliśmy po-
znać 30 stycznia, podczas sesji 

Miasto zwraca się 
do pruszkowian 
o opinie na 
temat lokalizacji 
wybiegu dla psów

Dlatego też miasto chce za-
sięgnąć opinii na temat wybiegu 
w tym miejscu. Zdanie można 
wyrazić mailem pisząc na adres 
srodowisko@miasto.pruszkow.pl.
Opinie mieszkańców mają 
pomóc urzędnikom w podję-
ciu decyzji.  (DP)
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Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

Mieszkanie 56 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 56 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

3500 PLN netto /mc

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

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

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

315 PLN/mkw

 
 

 

 
 

 

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

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

nowa agencja nieruchomości

Apartamenty
50-160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 

370 000 PLN 

REKLAMA

PRUSZKÓW
Jeszcze w tym roku mają zostać 
przebudowane pruszkowskie uli-
ce: Dębowa na Osiedlu Staszica 
i Chabrowa na Bąkach. Obie znaj-
dują się na przeciwległych krań-
cach miasta ale mają wspólną 
cechę – są w złym stanie. Chabro-
wa to droga gruntowa, Dębowa 

ma nawierzchnię asfaltową, jed-
nak dziurawą i wyboistą. Ogło-
szono przetargi na przebudowę 
nawierzchni tych ulic. Ma zostać 
położona na nich betonowa kostka 
brukowa (jezdnia będzie wykona-
na z kostki szarej, natomiast chod-
niki z czerwonej) na podbudowie 

Ulice Chabrowa i Dębowa 
pójdą do przebudowy

z kruszywa. Zatoki postojowe na 
Dębowej będą podzielone na sta-
nowiska (w większości) prosto-
padle do jezdni. Łącznie miejsc 
parkingowych ma być tam ok. 80. 
Remont ul. Chabrowej powinien 
zakończyć się do końca czerwca, 
a Dębowej do 30 września. (DP)

Wiadomości

Znów pobiegną
KSIĄŻENICE
Bieg na pięć lub 
dziesięć kilometrów, 
zawody nordic walking, 
piknikowa atmosfera. 
Tak krótko zapowiedzieć 
można drugą edycję 
„Biegam, bo lubię 
w Książenicach”. 

Impreza odbędzie się 6 kwiet-
nia. Trwają zapisy. Organiza-
torzy przygotowali pakiety 
startowe dla 400 biegaczy i 100 
chodziarzy. Co wchodzi w pa-
kiet? Medal, koszulka tech-
niczna (zapisując się można 
wybrać rozmiar), numer star-
towy z wbudowanym chipem 
jednorazowym, niespodzian-
ki od sponsorów oraz kupon 
na ciepły posiłek po biegu. 
Warto zapisać się wcześniej: 
do 23 marca opłata startowa 
wynosi 35 zł, po tym termi-
nie – 45 zł, a w dniu startu już 
55 zł. Dla chodziarzy nordic 
walking wpisowe to 15 zł.

Nowością drugiej edycji im-
prezy będą biegi z udziałem 
najmłodszych na dystansach 
400 m dla maluchów i 1000 m 
dla starszych dzieci.  (AF)
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PRUSZKÓW
Anna Wyszkoni, Piersi, 
Vavamuffi n – to gwiazdy 
Dni Pruszkowa. Imprezę 
przewidziano na 
przełomie maja i czerwca.

T egoroczne Dni Pruszko-
wa podobnie jak w 2013 
roku odbędą się w Parku 

Kościuszki. Nie zmieni się rów-
nież formuła imprezy. Nie zapla-
nowano np. ogródków piwnych, 
będzie za to sporo dobrej muzy-
ki i inne atrakcje.

Tegoroczną imprezę zapla-
nowano na 31 maja i 1 czerwca 
(sobota i niedziela). Kto m.in. 
wystąpi? Anna Wyszkoni oraz 
zespół Piersi. – Na wybór tych, 
a nie innych wykonawców złoży-
ło się wiele czynników m.in. wi-
zja programowa wydarzenia, to 
czy wybrani artyści mogą u nas 
wystąpić w wybranym terminie. 
Istotne jest też to, aby wybrać 

Znamy gwiazdy Dni Pruszkowa
program, który zadowoli jak naj-
szerszą grupę mieszkańców – mó-
wi Witold Konieczny, naczelnik 
Biura Promocji Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Pierwszego 
dnia będzie dość łagodny klimat, 
gwiazdą wieczoru będzie Anna 
Wyszkoni. Natomiast następne-
go dnia wystąpi szanowany przez 
miłośników muzyki reggae zespół 

aleję staroci i pasaż rękodzieła 
artystycznego. Pojawi się wio-
ska archeologiczna, przygotowa-
na przez Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego. Bę-
dą też gry i zabawy.

– I w sobotę i w niedzielę koń-
czymy przed godziną 22.00, po-
nieważ imprezy odbywają się 
w centrum miasta i chcemy usza-
nować prawo mieszkańców do 
wypoczynku – podkreśla Wi-
told Konieczny.

Co nas czeka 
w Dni Pruszkowa 
31 maja: godz. 16.30 – pro-
gram przedstawi pruszkowska 
szkoła muzyczna; 17.30 – Ter-
cet Egzotyczny; 19.00 – Singing 
Birds; 20.30 – Ania Wyszkoni; 
22.00 – zakończenie imprezy.
1 czerwca: godz.15.30 – Redlin; 
17.00 – Tomasz Steciuk; 18.30 
– Vavamuffin; 20.00 – Piersi; 
21.30 – finał prezentacji Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego, wytop żelaza, 
dymarki, itp. 

Impreza odbędzie się 31 maja i 1 czerwca. Wśród gwiazd zobaczymy m.in. Annę Wyszkoni, Piersi, Vavamu�  n 

Vavamu�  n, a także znana polska 
grupa Piersi. Pojawi się też To-
masz Steciuk, z grupą pań będzie 
śpiewać znane przeboje – dodaje.

Ale Dni Pruszkowa to nie tyl-
ko muzyka. Podobnie jak w ubie-
głym roku mieszkańcy odwiedzą 

Tegoroczne 
Dni Pruszkowa 
podobnie jak 
w 2013 r. odbędą się 
w Parku Kościuszki

 Jedną z gwiazd będzie Anna Wyszkoni

Impreza odbędzie się 31 maja i 1 czerwca. Wśród gwiazd zobaczymy m.in. Annę Wyszkoni, Piersi, Vavamu�  n 
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 547/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3 zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – zaczynając od zachodniego narożnika działki ew.nr 93 z obrębu 17, północną granicą działki ew. 
nr 93 i 95 z obrębu 17, następnie wschodnią granicą działek ew. nr 51/7 i 51/4 z obrębu 16 do północno – wschodniego 
narożnika działki ew. nr 51/4 z obrębu 16, przez działki ew. nr 38/4 i 38/5 z obrębu 16 oraz 74/21 z obrębu 17 
do punktu stanowiącego rzut prostopadły północno – wschodniego narożnika działki ew. nr 51/4 z obrębu 16 na 
wschodnią granicę działki ew. nr 74/19 z obrębu 17, dalej wschodnią granicą działek ew. nr 74/19 i 74/21 z obrębu 17 
i północną granicą działki ew. nr 96 z obrębu 17; 
Od wschodu – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 96 z obrębu 17, po południowo-wschodniej 
granicy działki ew. nr 96 z obrębu 17 i działki ew. nr 10 z obrębu 18; 
Od południa – od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 10 z obrębu 18, południową granicą działki 
ew. nr 10 z obrębu 18 do punktu stanowiącego przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 9 z obrębu 18 na 
południową granicę działki ew. nr 10 z obrębu 18;  
Od zachodu – od punktu stanowiącego przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 9 z obrębu 18 na południową 
granicę działki ew. nr 10 z obrębu 18, przez działkę ew. nr 10 z obrębu 18 do południowo-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 9 z obrębu 18, wschodnią granicą działki ew. nr 9 z obrębu 18, dalej południową granicą działki ew. nr 
94 z obrębu 17 i zachodnią granicą działki ew. nr 96 z obrębu 17.  
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się 
w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o go-
dzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie 
przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub 
pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  w związku z uchwałą 
Nr 547/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3 zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – zaczynając od zachodniego narożnika działki ew.nr 93 z obrębu 17, północną granicą działki ew. nr 93 
i 95 z obrębu 17, następnie wschodnią granicą działek ew. nr 51/7 i 51/4 z obrębu 16 do północno – wschodniego 
narożnika działki ew. nr 51/4 z obrębu 16, przez działki ew. nr 38/4 i 38/5 z obrębu 16 oraz 74/21 z obrębu 17 
do punktu stanowiącego rzut prostopadły północno – wschodniego narożnika działki ew. nr 51/4 z obrębu 16 na 
wschodnią granicę działki ew. nr 74/19 z obrębu 17, dalej wschodnią granicą działek ew. nr 74/19 i 74/21 z obrębu 
17 i północną granicą działki ew. nr 96 z obrębu 17; 
Od wschodu – od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 96 z obrębu 17, po południowo-wschodniej 
granicy działki ew. nr 96 z obrębu 17 i działki ew. nr 10 z obrębu 18; 
Od południa – od południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 10 z obrębu 18, południową granicą działki 
ew. nr 10 z obrębu 18 do punktu stanowiącego przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 9 z obrębu 18 na 
południową granicę działki ew. nr 10 z obrębu 18;  
Od zachodu – od punktu stanowiącego przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 9 z obrębu 18 na południową 
granicę działki ew. nr 10 z obrębu 18, przez działkę ew. nr 10 z obrębu 18 do południowo-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 9 z obrębu 18, wschodnią granicą działki ew. nr 9 z obrębu 18, dalej południową granicą działki 
ew. nr 94 z obrębu 17 i zachodnią granicą działki ew. nr 96 z obrębu 17.  
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, 
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godzinie 17.00 
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl 
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1
pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r. 
Uwaga powinna zawierać  nazwisko, imię i  adres Wnioskodawcy. Zgodnie z  art. 41 cytowanej ustawy uwagi 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  lub 
pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

GRODZISK MAZOWIECKI
Cezary Pazura, aktor i kabare-
ciarz, 7 marca wystąpi w Centrum 
Kultury w Grodzisku. Artysta jest 
mocno związany z naszym regio-
nem. Przez kilka lat tu mieszkał 
i chętnie powraca z występa-
mi. – Widzimy zapotrzebowanie 
na występy w Grodzisku znanych 

i uznanych kabareciarzy. Cezary 
Pazura bez wątpienia takim jest, 
dlatego też zdecydowaliśmy się 
zaprosić go na występ. Gospo-
darzem wieczoru będzie Paweł 
Dłużewski, który jest także po-
mysłodawcą i organizatorem Ka-
baretonu Milanowskiego. On też 

Idź na Cezarego Pazurę, będziesz 
miał wieczór z uśmiechem

zaprezentuje swoje skecze 
– mówi Marta Kubek z Cen-
trum Kultury w Grodzisku. 
Występ odbędzie o godz. 20.00, 
ul. Spółdzielcza 9. Sprzedaż bile-
tów ruszyła 17 lutego. Można je 
nabyć przez stronę internetową 
centrum, jak też w jego kasach. (AF)

DOMINIK
PIETRASZEK

BRWINÓW
Zapowiadany remont 
wiaduktów w Brwinowie 
nad drogą wojewódzką 
nr 720 rozpocznie się 
24 lutego. Prace nie 
spowodują jednak 
tak dużych utrudnień, 
jak przewidywano.

T rwa modernizacja linii ko-
lejowej Warszawa – Łódź. 
W ramach inwestycji ko-

lejarze nie tylko remontują torowi-
ska, ale także budują i modernizują 
przeprawy przez tory. Powstanie 
m.in. tunel na ul. Bałtyckiej w Gro-
dzisku, wyremontowane zostaną 
również wiadukty w Brwinowie.

W tym mieście nad drogą wo-
jewódzką 720 są aż cztery prze-
prawy. Pod każdym torem (dwa 
dalekobieżne i dwa podmiejskie) 
jest osobny wiadukt. Do rozbiórki 
przeznaczone są przeprawy pod 

Wkrótce rusza remont wiaduktów

torami dalekobieżnymi. Koleja-
rze rozbiorą najpierw północ-
ny wiadukt, wybudują nowy, 
uruchomią tor i rozpoczną 
się roboty na drugim.

Prace remontowe ruszą w po-
niedziałek 24 lutego. Nie ozna-
cza to jednak dużych utrudnień 
dla kierowców. – Pierwotnie ko-
lejarze zaproponowali całkowite 
zamknięcie drogi pod wiaduktami 
i wyznaczenie objazdu przez Prusz-
ków. My się na to nie zgodziliśmy 

i wystosowaliśmy pismo do PKP 
Polskich Linii Kolejowych opiniu-
jące negatywnie taki pomysł – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Zaproponowaliśmy 
swoje rozwiązanie i ostatecznie ko-
lejarze zgodzili się na prowadze-
nie prac w nocy. Na początku była 
mowa, że trwać będą od 20.00 do 
6.00, ale w związku z tym żeby jak 
najmniej hałasować ludziom, gło-
śne prace mają wykonywać wcze-
śniej. Po analizie ruchu na drodze 

pod wiaduktem stwierdziliśmy, 
że ok. godz. 19.00 bardzo mocno 
zmniejsza się liczba aut przejeż-
dżających drogą nr 720 pod wia-
duktami i dlatego ustaliliśmy, że od 
tej godziny kolejarze będą prowa-
dzić prace. Ale nawet gdy roboty 
ruszą, przejazd i tak będzie, po-
nieważ zostaną ustawione światła 
i auta będą przejeżdżać pod prze-
prawami wahadłowo – podkreśla.

Całkowitych zamknięć jezd-
ni praktycznie więc nie będzie. 
– Mają być jedynie krótkie wy-
łączenia z ruchu przejazdu pod 
wiaduktami, ale potrwają one go-
dzinę, może półtorej. Pojawią się 
w czasie rozbiórki starego obiek-
tu oraz gdy zostanie przywieziona 
gotowa już konstrukcja nowe-
go wiaduktu. Wtedy auta zosta-
ną skierowane na objazdy, chyba, 
że ludzie będzie chcieli zobaczyć 
to efektowne widowisko (śmiech) 
– mówi burmistrz Kosiński. 

Roboty budowlane przy każ-
dym z wiaduktów będą prowa-
dzone dwa miesiące. 

Modernizacja brwinowskich przepraw przez tory wystartuje 24 lutego
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 494/2013 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno – zachodniego narożnika działki ew. nr 57/14 z obrębu 11 po 
północnych granicach działek ew. nr 57/14 i 57/13 z obrębu 11, 
Od wschodu – po wschodnich granicach działki ew. nr 57/13, 57/15, 57/11, 57/18, 57/17, 56/1, 55/11, 
55/12, 55/6, 55/7, 55/10 i 55/9 z obrębu 11,  
Od południa – po południowej granicy działki ew. nr 55/9 z obrębu 11, 
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 55/9, 55/8, 55/7, 56/2, 57/18, 57/11, 57/16 i 57/14 
z obrębu 11
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu 
odbędzie się w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój 
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
17 marca 2014 r. o godzinie 18.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części  wsi Radonie w rejonie ul. Widokowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 310/2012 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Widokowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Widokowej w Gminie Grodzisk 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od północnego wschodu: zaczynając od północnego punktu granicznego działki ew. nr 112/5, następnie 
północno-wschodnimi granicami działek ew. nr 112/5, 112/6, 112/2, 112/3, 113/1, 114/1, 115, 117,  
118, 120, 121, 
Od południowego wschodu : po południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 121, a następnie 
przedłużeniem tej granicy do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 111, 
Od południowego zachodu: południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 111, 
Od północnego zachodu: po północno zachodnich granicach działek ew. nr 111 i 112/5.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu 
odbędzie się w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój 
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
24 marca 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,  
z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
lub pocztą na adres:  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu  w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  w związku 
z uchwałą Nr 494/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn  
w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki   
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od północno – zachodniego narożnika działki ew. nr 57/14 z obrębu 11 po północnych 
granicach działek ew. nr 57/14 i 57/13 z obrębu 11, 
Od wschodu – po wschodnich granicach działki ew. nr 57/13, 57/15, 57/11, 57/18, 57/17, 56/1, 55/11, 55/12, 
55/6, 55/7, 55/10 i 55/9 z obrębu 11,  
Od południa – po południowej granicy działki ew. nr 55/9 z obrębu 11, 
Od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 55/9, 55/8, 55/7, 56/2, 57/18, 57/11, 57/16 i 57/14  
z obrębu 11
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój  
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godzinie 18.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

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

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Widokowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z  art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  w związku  
z uchwałą Nr 310/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Widokowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie  
w rejonie ul. Widokowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki 
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje  obszar, którego 
granice przebiegają:
Od północnego wschodu: zaczynając od północnego punktu granicznego działki ew. nr 112/5, następnie 
północno-wschodnimi granicami działek ew. nr 112/5, 112/6, 112/2, 112/3, 113/1, 114/1, 115, 117, 118,  
120, 121, 
Od południowego wschodu: po południowo-wschodniej granicy działki ew. nr 121, a następnie przedłużeniem 
tej granicy do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 111, 
Od południowego zachodu: południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 111, 
Od północnego zachodu: po północno zachodnich granicach działek ew. nr 111 i 112/5.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 3 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój  
nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godzinie 17.00  
w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl  
- Planowanie przestrzenne - Rok 2014.

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

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

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

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

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

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

Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania C.H Janki. 
Praca w systemie zmianowym 
Kontakt: 600 561 254 

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 poszukuje pracy jako 
sprzedawca na terenie
Pruszkowa i okolic, oprócz 
spożywczych sklepów mam 
spore doświadczenie w handlu. 
Tel: 502 110 070 

 ► 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 w Raszynie t.501185877 

 ► Dom w Żyrardowie t.503947990 

 ► 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 
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 

 ► Teren Laszczki, U2, 6200 m2, 
tel. 501185877 

 ► 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 

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

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

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

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

Nieruchomości – wynajmę

Poszukuję do wynajęcia M-2/
kawalerki w Milanówku.
Tel. 513 313 416 

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

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość za 
gotówkę, również nieuregulowane 
stany prawne. 536 566 701 

Nieruchomości – inne

 ► Wspólnota Mieszkaniowa. 
Weryfi kacja rozliczenia 
rocznego. Licencjonowany 
zarządca nieruchomości. 
782 403 280 

Nauka

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

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 1998r. 
– 2013r. Gotówka. Uczciwie. 
694 547 204 

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 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► 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 

 ► Glazura, łazienka, remonty, hydraulika, 
506-622-139 

 ► Hydrauliczne, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► 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  

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

 ► 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 

 ► 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 

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

Poszukuje się świadków kłótni  
dwóch mężczyzn  

na ul. Górnej w pobliżu parkingu 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie  

w dniu 2.07.2012r.  
w godzinach 13:00 – 14:00.  

Proszę o kontakt na nr 609 098 831

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV i list motywacyjny prosimy wysłać na adres milena.skoczylas@wprmedia.pl

Specjalistę ds. sprzedaży
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: doświadczenie w sprzedaży
powierzchni reklamowej w branży wydawniczej

lub branży yellow pages
Mile widziana własna baza klientów.

PRACA W CENTRUM WARSZAWY  
DLA KAŻDEGO

Call Center – Obsługa Klienta – Sprzedaż
Szkolenie, Stawka+Prowizja,  

Miła atmosfera.
CV na: duk@cspraca.pl lub 696 621 622
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SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JAZD

Zarząd Województwa  
Mazowieckiego 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 
zm.) zawiadamia, że od dnia 21 lutego 2014 
r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
przy     ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu – www.mazovia.pl, zosta-
nie wywieszona informacja o nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, znajdującej się 
przy ul. Edwarda Słońskiego 6 w Piastowie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 
zm.) zawiadamia, że od dnia 21 lutego 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie przy 
ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie interne-
towej Urzędu – www.mazovia.pl, zostanie 
wywieszony wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, obejmujący działkę za-
budowaną, położoną w Pruszkowie w rejonie 
ulicy Kaczanowskiego i ulicy Sadowej oraz 
działki niezabudowane, położone w Pruszko-
wie przy ulicy Partyzantów.

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

100 zł za 10
POPRAWEK KRAWIECKICH

*Promocja nie obejmuje użytych  
materiałów takich jak:  

suwaki, podszewki, łatki itd.

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

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

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Bąki  
w Pruszkowie na odcinku od ulicy Bąki (dz. ewid. 12/2)  
do granicy miasta Pruszkowa w zakresie: budowy jezdni, chodnika, 
zjazdów, budowy odwodnienia, budowy kanału technologicznego,  
przebudowy kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi  
oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
• Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie 
 12/2, 12/7, 16/1, 246, 12/5, 21/2, 25, 12/11, 26/7, 267/1, 269/14, 

267/2, 223/2, 223/1, 225/1, 32/19, 32/12, 8/3, 9/3, 10/7, 11/3 
(działka powstała z podziału dz. nr ew. 11/2), 12/10, 12/12  
– obręb 7,

• Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas 
budowy

 16/3, 241, 3/8, 238, 25, 21/9, 26/2, 223/3, 225/2 – obręb 7.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8ºº÷18ºº, wtorek  
÷ piątek 8ºº÷16ºº, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 

wiadomości, że  
dnia 05.03.2014 r. o godz. 14.00 

pod adresem  ul. Staszica 1 pokój 101, 05 – 800 Pruszków odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pani Agnieszki Bała
Przedmiot licytacji:
1. Samochód osobowy Toyota Corolla kombi Diesel 2.0 MR’02, rok produkcji 
2003,  lakier: biały, przebieg 292 723 km, NR VIN: NMTEX22E40R011360
Wartość szacunkowa: 6 000 zł   
Cena wywołania brutto : 4 500 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 03.03.2014r. do 05.03.2014 r.  
w godzinach 10.00 - 11.00  pod adresem  ul. Pani Latter 1, 05 – 800 Pruszków. 
Warunkiem udziału w licytacji jest  wniesienie do organu egzekucyjnego wadium 
w wysokości 1/10 wartości oszacowania (600 zł). Wadium należy wpłacić do 
organu egzekucyjnego na rachunek nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do 
dnia 04.03.2014 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę 
podać hasło LICYTACJA) lub gotówką w dniu licytacji.
Nabywca jest zobowiązany uiścić przynajmniej cenę wywołania natychmiast  
po udzieleniu mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone  
na poczet ceny. 

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
 II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 

w dniu 12.03.2014 r. o godz. 14.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 07 02,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 102. 

Starosta Pruszkowski 
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

SPRZEDAM 
KONTENER 
BUDOWLANY
W DOBRYM STANIE 

CENA 4000 zł. 

Tel. 506-440-197

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197



16 GAZETA WPR WPR24.plReklama Piątek, 21 Lutego 2014


