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Rodzice 
szykują pozew

PRUSZKÓW

Rodzice dzieci szczepionych 
w przychodni DOM MED 
chcą złożyć pozew zbiorowy 
przeciwko placówce. – Co nam 
po tym, że udowodnią winę 
pielęgniarce? Wyjdzie na to, 
że przychodnia jest niewinna 
– uważa pan Rafał.  2Bo
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SANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wydawało się, 
że temat Szpitala 
Kolejowego 
w Pruszkowie 
przycichł. Nic bardziej 
mylnego. W lutym 
projekt uchwały 
w sprawie 
przekształcenia 
pruszkowskiej lecznicy 
w spółkę trafi ł na obrady 
sejmiku województwa. 
I wywołał burzę. 

W ł a d z e  M a z ow s z a 
z marszałkiem Ada-
mem Struzikiem na 

czele od długiego czasu szuka-
ją pomysłu na zmianę formy 
prawnej Szpitala Kolejowego. 
Bez skutku. Szacowany wynik fi -
nansowy pruszkowskiej lecznicy 
za rok 2013, to strata w wysoko-
ści 4 mln zł. Po odliczeniu kosz-
tów amortyzacji kwota maleje 
do 2,6 mln zł. Zgodnie z prze-
pisami w takiej sytuacji podmiot 
tworzący ma dwie możliwości: 
pokryć ujemny wynik finan-
sowy lub zmienić formę orga-
nizacyjno-prawnej placówki. 
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Los Kolejowego budzi emocje

Miasto 
jak magnes

PRUSZKÓW

– Pruszków zdecydowanie 
przyciąga nowych inwestorów 
i nowych mieszkańców. Jest 
w gronie najatrakcyjniejszych 
dla biznesu polskich miast 
– mówi Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa, w wywiadzie dla 
„Gazety WPR”.  4

DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 4

Marszałek Struzik wspólnie 
z zarządem województwa for-
suje drugie rozwiązanie. Radni 
sejmikowi uważają jednak, że 
nie tędy droga. 

– Jeśli strata po odliczeniu 
amortyzacji w wysokości 2 mln 
zł jest wystarczającą i jedyną 
przesłanką, żeby szpital prze-
kształcić w spółkę to praktycz-
nie skasujmy całą służbę zdrowia 
na Mazowszu – podkreślał na 
sesji sejmiku radny Krzysz-
tof Żochowski (PiS). 
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Najprawdopodobniej w pierwszej 
połowie tego roku ruszy budowa 
centrum handlowego w Grodzi-
sku. Pozwolenie już jest. Ga-
leria handlowa powstanie przy 
ul. Sienkiewicza, w samym ser-
cu miasta, tuż przy Centrum Kul-
tury. Inwestorem jest firma 2m 

z Podkowy Leśnej. Elewacja bu-
dynku galerii ma stylistyką na-
wiązywać do charakteru domów 
stojących obok, ale znajdą się też 
nowoczesne elementy. Obiekt 
będzie miał dwie kondygnacje 
i garaż podziemny. Powierzch-
nia handlowa centrum wyniesie 

niecałe 5 tys. mkw. Kiedy będzie 
można zrobić zakupy w nowej ga-
lerii? – Najprawdopodobniej bę-
dzie to druga połowa 2015 roku. 
Mamy już pozwolenie na budowę 
i planujemy, że prace rozpoczną 
się na wiosnę tego roku – mówi 
Hubert Murawski z firmy 2m. (DP)

WiadomościGAZETA WPR

GRODZISK MAZOWIECKI

W przyszłym roku na zakupy 
do nowej galerii handlowej

Reklama

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
- 3 pokoje 67m2
- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m2
- 3 pokoje 67m   4350 zł /m4350 zł /m4350 zł /m22

4350 zł /m2
4350 zł /m4350 zł /m2
4350 zł /m

- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m22
- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m 4300 zł /m4300 zł /m4300 zł /m22

4300 zł /m2
4300 zł /m4300 zł /m2
4300 zł /m

- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m22
- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m 3750 zł /m3750 zł /m3750 zł /m22

3750 zł /m2
3750 zł /m3750 zł /m2
3750 zł /m

nowe, nowe, nowe, 
niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!niższe ceny!nowe, 
niższe ceny!nowe, nowe, 
niższe ceny!nowe, 

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

Reklama

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW 
Rodzice maluchów 
szczepionych 
w przychodni DOM MED 
chcą złożyć pozew 
zbiorowy przeciwko 
placówce. Póki co 
zastanawiają się,
gdzie mają zrobić badania 
na przeciwciała 
w organizmach ich dzieci, 
bo tym proponowanym 
przez przychodnię nie ufają.

W iele wskazuje na to, 
że afera szczepion-
kowa w pruszkow-

skiej przychodni będzie ciągnęła 
się miesiącami. Po pierwsze – 
lista osób chcących złożyć ze-
znania na policji jest długa, 
po drugie – rodzice sami, nie-
zależnie od prokuratorskiego 
postępowania wszczętego po za-
wiadomieniu dyrekcji przychod-
ni przy ul. Kubusia Puchatka, 
przygotowują się do sądowej ba-
talii przeciwko placówce. – Co
nam po tym, że udowodnią wi-
nę pielęgniarce? Wyjdzie na to, 
że przychodnia jest niewinna, 
a naszym zdaniem w pełni po-
nosi odpowiedzialność za to, co 
się wydarzyło – uważa pan Rafał, 
jeden z rodziców. Podobnie mó-
wią dziesiątki innych osób, któ-
rych pociechy szczepione były 
w przychodni DOM MED i któ-
rzy również mają niezgodności 
w książeczkach zdrowia dziec-
ka, jak i w kartach szczepień.

Rodzice postanowili więc się 
skrzyknąć. Opracowaniu pla-
nu działania miało służyć m.in. 
niedzielne (23 lutego) spotka-
nie zorganizowane w Parku Ko-
ściuszki. Pojawiła się liczna, bo 
blisko siedemdziesięciooso-
bowa grupa rodziców. Przy-
była również… Małgorzata R., 

była już pielęgniarka przy-
chodni DOM MED, główna 
„bohaterka” afery. Zaprosili ją 
inicjatorzy spotkania rodziców. 
– Chcielibyśmy poznać jej wer-
sję wydarzeń – argumentowała 
jedna z pomysłodawczyń zebra-
nia. Pielęgniarka przyznała, że 
miała bałagan w dokumenta-
cji, a przyczynę wybuchu afe-
ry zrzuciła na barki rzekomego 
konfl iktu z dyrekcją przychod-
ni.  – Ale my chcemy wie-
dzieć, czym szczepiłaś dzieci 

– padło drżącym głosem z tłumu. 
– Szczepiłam właściwymi szcze-
pionkami i mogę to powiedzieć 
patrząc wam prosto w oczy 
– odpowiedziała Małgorzata R. 
Wielu jednak rodziców nie da-
ło wiary wersji pielęgniarki, tym 
bardziej, iż nie potrafi ła jedno-
znacznie wyjaśnić błędów, ja-
kie widnieją w książeczkach 
dzieci. – Miałam swój system 
– podkreślała Małgorzata R. 

Swoje natomiast wiedzą ro-
dzice, którzy nie mają zamiaru 

robić badań na przeciwciała 
u swoich dzieci w przychod-
ni przy ul. Kubusia Puchatka. 
Placówka sama zaoferowała 
pomoc, bowiem pojawiło się 
podejrzenie, że „lewe” szcze-
pionki mogą dotyczyć też 
szczepień podstawowych. 
– Nie ufamy im już – mówią 
rodzice. Andrzej Michnow-
ski, dyrektor przychodni DOM 
MED zapewnia jednak: – Ba-
dania robi niezależne labora-
torium diagnostyki. 

Po zasięgnięciu opinii eks-
pertów rodzice mają zamiar 
skorzystać z usług wojewódz-
kiej stacji sanepidu przy ul. Że-
laznej w Warszawie. – Jeśli tak, 
to niech robią to na swój koszt 
– kwituje dyrektor Michnow-
ski. – Oczywiście, że zrobię. 
I wezmę rachunek, a później 
sądownie będę dochodził zwro-
tów kosztów nie tylko badań, 
ale i zakupu szczepionek na 
rotawirusa – mówi jeden z ro-
dziców. Zbiorowy pozew prze-
ciwko przychodni jest tylko 
kwestią czasu. – Mają prawo. 
Będziemy się sądzić, bo ja też 
adwokatów wezmę – zapowia-
da Michnowski. 
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NIEPRAWIDŁOWOŚCI W NZOZ „PULS”
 W tym tygodniu Sanepid skontrolował Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Puls” przy ul. Helenowskiej w Pruszkowie. To właśnie 
w tej przychodni pracowała Małgorzata R., zanim została zatrudniona 
w przychodni DOM MED. Wyniki kontroli, która obejmowała okres od 
2008 roku do 2014 r., nie napawają optymizmem. – Inspektorzy wykryli 
nieprawidłowości w kartach uodpornień dzieci – mówi Mirosław Górecki, 
dyrektor pruszkowskiego sanepidu. – Co prawda były to jednostkowe 
przypadki, ale wyglądające identycznie do tych, jakie miały miejsce 
w przychodni przy ul. Kubusia Puchatka. W dokumentacji brakowało 
m.in. dat szczepień czy numerów seryjnych szczepionek – dodaje.

NZOZ „Puls” ma do początku przyszłego tygodnia uzupełnić doku-
mentację. Wówczas inspektorzy ponownie pojawią się z kontrolą przy 
ul. Helenowskiej. Z dyrekcją przychodni nie udało nam się skontakto-
wać. Do sprawy wrócimy.  (MAP) 

Piątek, 28 Lutego 2014

Sprawa „lewych” 
szczepionek w przychodni 
DOM MED w Pruszkowie 
stała się głośna. Niemal 
od początku był Pan 
w kontakcie z rodzicami...
– Tak. I przyznam, że sytuacja 
w jakiej się znaleźli wywołała we 
mnie ogromne poruszenie. Mało 
tego. Takiej sytuacji i to na tak du-
żą skalę, nie pamiętam. Co praw-
da osiem lat temu miała miejsce 
podobna  afera ze szczepieniami 
odpłatnymi w Zielonogórskiem, 
ale potem wprowadzono zmiany 
w systemie i wydawało się, że zo-
stał on uszczelniony.

Nie ma złotego środka, 
który zapobiegałby tego 
typu wydarzeniom?
– W tej chwili nie ma rozwiązań 
systemowych, które faktycznie 
mogłyby zapobiec oszustwu, je-
śli jest to działanie zaplanowane. 
Być może potrzebne są kolejne 
zmiany legislacyjne, ale nie wia-
domo na dziś, co można byłoby 
jeszcze bardziej uszczelnić. Wy-
darzenia w DOM MEDZIE to 
dobry moment na zastanowie-
nie się nad tym, jak ma działać 
nadzór sanitarny. Zlikwidowano 
pionową strukturę tego nadzo-
ru i dziś powiatowa stacja pod-
lega lokalnym władzom. A skoro 
przychodnie są regularnie kontro-
lowane i nie wykrywa się tak „gru-
bych” nieprawidłowości, to daje 
wiele do myślenia. Tym bardziej, 
że nieprawidłowości w dokumen-
tacji medycznej w tym przypad-
ku są oczywiste. Ale ta sprawa 

ma chyba więcej wątków i dlate-
go zakres kontroli w przychodni 
powinien być szerszy i myślę tu za-
równo o inspekcji sanitarnej, jak 
i Narodowym Funduszu Zdrowia 
czy nawet Ministerstwie Zdrowia, 
które ma nadzór nad każdą pla-
cówką lecznictwa w Polsce.     

Afera w przychodni 
DOM MED wywołała dyskusję, 
czy przychodnie faktycznie 
powinny prowadzić 
obrót szczepionkami?
– Ustawa mówi wyraźnie, że szcze-
pienie to jest procedura medycz-
na obejmująca badanie pacjenta, 
a następnie podanie szczepionki. 
I jest ona nierozerwalna, dlatego 
szczepionka nie może być  przed-
miotem sprzedaży tylko jest częścią 
składową procedury. Pamiętajmy 
też, że szczepionka jest produk-
tem zimnego łańcucha. Musi być 
przez cały swój czas transporto-
wana i przechowywana w odpo-
wiedniej temperaturze. Skąd więc 
pacjent miałby wziąć lodówkę, aby 
przenieść szczepionkę z apteki do 
przychodni? Przecież i tak w przy-
chodni są szczepionki pobierane ze 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Konieczne jest inne rozwiązanie 
– w mojej opinii działania przy-
chodni w kwestii szczepień odpłat-
nych powinny być transparentne. 
Musi być jasne rozliczenie, które 
wskaże, jakie koszty ponosi przy-
chodnia w związku z przechowy-
waniem szczepionek i o ile rośnie 
koszt szczepionki w stosunku do 
ceny zakupu. Bo zarabiać na szcze-
pionkach przychodnia nie może. 

Kontrola powinna być szersza
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Z dr. Pawłem Grzesiowskim, założycielem i prezesem Fundacji 
Instytut Profi laktyki Zakażeń rozmawia Marcin Prażmowski 

Sprawa „lewych” szczepionek. Zbiorowy pozew rodziców jest tylko kwestią czasu

Rodzice kontra przychodnia

 Rodzice postanowili się skrzyknąć i działać w grupie

Sprawa „lewych” szczepionek. Zbiorowy pozew rodziców jest tylko kwestią czasu
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Piątek, 28 Lutego 2014

BRWINÓW
Od 3 marca z powodu prac przy budo-
wie kanalizacji w Domaniewie nastąpi 
całkowite wyłączenie z ruchu odcin-
ka drogi wojewódzkiej 701. Przez oko-
ło trzy miesiące obowiązywać będzie 
zmieniona organizacja ruchu. Kie-
rowcy pojadą objazdem od skrzy-
żowania w Mosznie i dalej ulicami 

w Pruszkowie: Promyka, Przejazdo-
wą, Żbikowską. Drogowcy zalecają 
kilka opcji objazdu. Jadąc od stro-
ny Brwinowa na skrzyżowaniu przy 
sklepie w miejscowości Moszna na-
leży skręcić w kierunku Pruszkowa 
w ul. Promyka. Od strony Domaniew-
ka z drogi 701 trzeba będzie skręcić 

Budowa kanalizacji, kierowcy 
muszą jechać objazdem

w stronę Brwinowa, dojechać do 
miejscowości Moszna i na skrzyżowa-
niu skręcić do Pruszkowa w ul. Pro-
myka. Z kolei od strony Pruszkowa 
konieczny będzie zjazd w ul. Żbikow-
ską i Przejazdową. W czasie robót  
nie będzie funkcjonował przystanek  
autobusowy Domaniew I. (AF)

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników z woj. mazowieckiego

do bezpłatnego udziału w kursie zawodowym o specjalności

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH  
Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

realizowanym w ramach projektu

 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt z pomocą de minimis dla przedsiębiorców

Szczególnie zapraszamy kobiety, osoby powyżej 50. roku życia  
oraz osoby z niskimi kwalifikacjami

Kontakt:
Pruszków, al. Armii Krajowej 46,

tel/fax: (22) 758 71 60; e-mail: okz9@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl/nowekwalifikacje-lepszaprzyszlosc/

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

Pomimo straty Kolejowemu nie 
grozi bankructwo czy utrata 
płynności finansowej. Dodatko-
wo lecznica jest uznawana za naj-
lepiej zarządzaną na Mazowszu. 
Skąd więc ujemny wynik finan-
sowy? Okazuje się, że Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zmniejszył 
kontrakt dla Kolejowego o 2 mln 
zł. – Szpital Kolejowy jest najle-
piej zarządzanym szpitalem, dla-
tego że dyrektor, który jest tam 
20 lat nie został wybrany przez 
marszałka. W szpitalu na Bar-
skiej, gdzie przez pięć a nawet 
sześć lat dyrektorem była prote-
gowana marszałka, długi z kilku 
milionów wzrosły do 120, a mo-
że 150 mln zł. I tego szpitala nie 
chcemy prywatyzować – mówił 
radny Krzysztof Piechota (PiS). 
– Marszałek chce prywatyzować 
Szpital Kolejowy. Chce wsadzić 
swojego następnego człowieka, 
który z 2 mln zł długu w pięć lat 
zrobi 200 mln długu – dodał. 

Marszałek Struzik: – Placów-
ki szpitalne w województwie 

mazowieckim przeżywają ol-
brzymie problemy. Przyczyna 
jest jedna. Mamy głęboko niedo-
szacowane potrzeby w obszarze 
lecznictwa szpitalnego. Szpital 
Kolejowy w wyniku działalności 
przyniósł straty. To są przesłanki 
wystarczające i zmuszające sa-
morząd albo do pokrycia tej stra-
ty, albo do przekształcenia tego 
szpitala. To nie jest żadna prywa-
tyzacja, a raczej komunalizacja.

Radni widzą sprawę inaczej. 
Ich zdaniem ujemny wynik fi-
nansowy Kolejowego to efekt 

nieodpowiednich decyzji... mar-
szałka. – W momencie kiedy były 
środki unijne i szpital był rozbu-
dowywany o oddział neurologicz-
ny, to miał być tylko jeden taki 
oddział. Marszałek doprowadził 
do tego, że w szpitalu na Twor-
kach powstał drugi taki oddział 
– powiedział Krzysztof Piechota. 
–  Gdy dyrektor Szpitala Kolejo-
wego zaproponował, żeby od-
dać swój oddział neurologiczny 
i w to miejsce powołać inny od-
dział, który jest potrzebny mia-
stu, to marszałek nie wyraził na 

to z gody. W wyniku tego kontrakt 
NFZ dla dwóch szpitali spowo-
dował, że szpitale toną – dodał.  

Poruszono też temat, o któ-
rym do tej pory mówiono głów-
nie w kuluarach. Relacje na linii 
marszałek Struzik a Krzysztof 
Rymuza, dyrektor Szpitala Kole-
jowego – W Szpitalu Kolejowym 
w Pruszkowie chodzi o konflikt 
personalny. Marszałek wielo-
krotnie próbował odwołać dyrek-
tora, rada powiatu się na to nie 
zgodziła, więc teraz przekształci 
pan w spółkę akurat ten szpital 
a nie inny. Później już kto inny 
będzie dyrektorem czy prezesem 
i będzie mógł nam kolejny szpi-
tal na Mazowszu doprowadzić 
do ruiny – mówił radny Witold 
Kołodziejski (PiS). 

Adam Struzik odparł krótko:  
– Szpital musi być przekształco- 
ny z powodów prawnych, a nie 
z powodów innych – uciął krótko. 

Projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia pruszkowskiej 
lecznicy trafił do Komisji Zdro-
wia i Kultury Fizycznej, która  
ma wydać opinię.     

   

Reklama

Reklama

Burzliwa dyskusja sejmikowych radnych nad sprawą ewentualnego przekształcenia lecznicy

Los Kolejowego budzi emocje
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 Lecznica jest uznawana za najlepiej zarządzaną na Mazowszu
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie K40 organizuje au-
kcję „K40 naszym dzieciom”. 8 marca 
o godz. 16.00 w pruszkowskim Pała-
cyku Sokoła odbędzie się kameral-
ny koncert charytatywny połączony 
z licytacją darów przekazanych m.in. 
przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego i premiera Donalda 

Tuska. Zebrane pieniądze pozwo-
lą podopiecznym Instytutu Onkologii 
przy Centrum Zdrowia Dziecka wy-
jechać na dwutygodniowe wakacje, 
z dala od szpitalnych łóżek, badań, 
zabiegów. Na scenie wystąpią m.in. 
Halinka Młynkowa, Małgorzata Ko-
żuchowska, Agata Kulesza, Joanna 

Aukcja i koncert charytatywny 
w Pałacyku Sokoła

Kulig, Krystyna Tkacz, Marcin Doro- 
ciński. Bilety wstępu w formie cegie-
łek w cenie 50 zł można kupić w Ko-
morowie w siedzibie Stowarzyszenia 
K40 przy ul. Brzozowej 2 (wejście od 
ul. Cegielnianej) oraz w Pruszkowie 
w MDK przy ul. Kościuszki 41. Liczba 
miejsc ograniczona. (AS)

Piątek, 28 Lutego 2014
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Z głębokim żalem i bólem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jadwigi 
Korzębskiej

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają 
Starosta Grodziski  

oraz pracownicy Starostwa  
i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej

InfoRmacja

Pruszków się rozwija, przy-
ciąga jak magnes. Dlaczego? 
– Pruszków zdecydowanie przy-
ciąga nowych inwestorów i no-
wych mieszkańców – w ciągu 
ostatnich pięciu lat zameldo-
wało się u nas ponad siedem 
tysięcy osób, a w roku ubiegłym 
urodziło się w Pruszkowie 726 
nowych obywateli. Po raz trzeci 
z rzędu mamy dodatni przyrost 
naturalny. To jeden z powodów 
budowania żłobków w mieście. 
Pruszków jest w gronie najatrak-
cyjniejszych dla biznesu polskich 
miast – działa u nas prawie 8500 
firm, w tym ponad 700 spółek 
prawa handlowego, wśród nich 
170 inwestorów zagranicznych. 

Pruszków ma kapitalne połą-
czenie z Warszawą. Wiele osób 
nawet z terenu stolicy kupuje 
mieszkania w Pruszkowie, w tym 
samym standardzie są one dużo 
tańsze niż w Warszawie, kupu-
ją je zarówno młode rodziny jak 
i starsze osoby.

Oprócz położenia miasta 
i atrakcyjnych cen nierucho- 
mości przyciąga także wyso- 
ki poziom edukacji w prusz 
kowskich szkołach, dostęp do 
dużych i atrakcyjnych obsza- 
rów przyrodniczych i obiek-
tów rekreacyjnych, rozbudo-
wane zaplecze sportowe oraz 
coraz bogatsza oferta wyda- 
rzeń kulturalnych. 

Co z Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego? Mieszkańcy 
obawiają się, że inwestycja 
zakończyła się na etapie  
wizualizacji lub jest  
„kiełbasą wyborczą”...
– Żadnych inwestycji nie reali-
zuję pod tak zwaną publiczkę. 
Mam już kompletny projekt, 
wydane pozwolenie na budo-
wę. Należy przygotować spe-
cyfikację i niebawem ogłosić 

Inwestycji nie realizuję pod „publiczkę”

przetarg na wykonanie. Nie 
ukrywam, że to największa in-
westycja w historii Pruszkowa, 
jeśli chodzi o kubaturę. A co za 
tym idzie bardzo kosztowna. Nie 
chcę jej realizować za wszelką 
cenę, kosztem innych zadań. Ze 
względu na swoje koszty musi 
być rozłożona w czasie. W tym 
roku chcę wyłonić wykonawcę 
i rozpocząć budowę.

Wielu pruszkowian uważa, 
że przy okazji modernizacji 
linii kolejowych zaprzepasz-
czono szansę na usprawnie-
nie ruchu komunikacyjnego 
w mieście... 
– Nic nie zaprzepaściliśmy! Oto, 
co nas czeka w związku z mo-
dernizacją linii kolejowej: tunel 
dla pieszych powstaje na prze-
dłużeniu obecnego tunelu pro-
wadzącego na peron, do ulicy 
Waryńskiego. Przejście bę-
dzie wyposażone w trzy win-
dy. Obecnie używana kładka 
nad torami będzie zdemon-
towana; zabytkowy dworzec 
będzie remontowany pod nad-
zorem konserwatora zabytków. 
Jak zapewnia dyrekcja PKP 
Nieruchomości, w tym roku 
nastąpi wymiana stolarki i re-
mont elewacji. Obiekt będzie 
całkowicie zmodernizowany 
i przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych; w śladzie ulicy 
Działkowej powstanie nieba-
wem tunel dla pieszych. Trwa-
ją moje intensywne starania, by 
tunel ten służył też samocho-
dom osobowym. Zadeklarowa-
łem nieodpłatne przekazanie 
terenu pod inwestycję i utrzy-
manie tunelu po rozszerzeniu 
jego funkcji; w ciągu ulicy Prze-
jazdowej powstanie przejazd, 
prace już się rozpoczęły (mała 
obwodnica); przejście piesze na 
Żbików wzdłuż Utraty zostanie 

przedsięwzięcia usprawnia-
jące ruch w mieście?
– Przebudowa ulicy Przejazdo-
wej to kosztowna inwestycja. 
Największe nakłady pójdą na bu-
dowę mostu na rzece Utracie. To 
pomoże nam stworzyć mały ring, 
który ma zastąpić „Paszkowian-
kę” obiecaną przez marszałka 
województwa, ale niewybudo-
waną. Innym ważnym przed-
sięwzięciem będzie poszerzenie 
ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. Trwa opracowywanie po-
trzebnej dokumentacji. Sądzę 
jednak, że koszt modernizacji 
skrzyżowania z aleją Wojska 
Polskiego (droga wojewódzka 
nr 719 – przyp. red.) zostanie 
przerzucony na miasto. 

Mieszkańcy narzekają na 
stan dróg. Uwagi dotyczą nie 
tylko arterii miejskich, ale 
też dróg zarządzanych przez 
województwo lub powiat.
– Istotnie, na terenie miasta ma-
my różne kategorie dróg: woje-
wódzkie, powiatowe, gminne 
i osiedlowe. Każda z tych katego-
rii dróg ma swojego zarządcę. Ja-
ko przedstawiciel mieszkańców 
nieustannie wywieram presję 

Z JANEM STARZYŃSKIM, prezydentem Pruszkowa, rozmawia Anna Sołtysiak
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utrzymane i zmodernizowane 
w ramach projektu prowadzo-
nego przez kolej; kładka nad 
torami łącząca ulice Majową  
z 3 Maja pozostanie. Jedno-
cześnie czekam na odpowiedź 
zarządu PKP PLK na temat 
możliwości jej kasacji, a wybudo-
wania tunelu pod torami; trwają 
negocjacje z inwestorem kole-
jowym w sprawie budowy prze-
prawy drogowej w rejonie ulic 
Grunwaldzkiej i Broniewskiego. 
Byłoby to kolejne usprawnienie 
transportowe. Dysponuję opra-
cowaną już koncepcją wiaduk-
tu lub – alternatywnie – tunelu. 

Kolejarze jednak mówią,  
że odległości między prze-
prawami muszą być odpo-
wiednie i że takich obiektów 
nie może być za wiele. 
– O dziwo, te wymogi nie prze-
szkadzały PKP, by w paroty-
sięcznym Jaktorowie budować 
aż trzy przeprawy. 

Planowany jest generalny 
remont ul. Przejazdowej, 
która ma stanowić fragment 
małej obwodnicy Pruszko-
wa. Czy są planowane inne 

i prowadzę działania mające na 
celu wyegzekwowanie obowiąz-
ków od zarządców. W odniesie-
niu do dróg gminnych – od lat są 
moim priorytetem jednak trzeba 
mieć świadomość, że kolejność 
działań musi być następująca: 
pełne uzbrojenie drogi, projekt 
przebudowy, przetarg, realiza-
cja, a to zwykle proces wieloletni. 
Na ten cel od wielu lat przezna-
czam trzecią część budżetu in-
westycyjnego. 

Będzie Pan walczył  
ponownie o fotel  
prezydenta miasta?
– Oczywiście! Będę przekonywał 
mieszkańców do mojej kandy-
datury, do kontynuacji rozpo-
czętych przeze mnie przemian 
w mieście i do tego, że moje dzia-
łania są potrzebne miastu. Tyl-
ko zaproponowany przeze mnie 
i akceptowany przez mieszkań-
ców model zrównoważonego 

rozwoju miasta gwarantuje stwo-
rzenie Pruszkowa na miarę na-
szych oczekiwań.

Jaki będzie  
dla Pana 2014 rok? 
– Pracowity. Będę realizował 
wszystkie zadania wynikające 
z zapisów budżetowych przy jed-
noczesnym dbaniu o kondycję 
finansową miasta. Moje najważ-
niejsze cele inwestycyjne do re-
alizacji w 2014 roku: rozpoczęcie 
budowy Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego, doprowadzenie 
do remontu dworca kolejowego 
przez PKP, zakończenie budowy 
Parku Żwirowisko, opracowanie 
koncepcji obiektów oświatowych 
dla Gąsina i Bąków.

 
Znajdzie się czas  
na odpoczynek?
Tak, jestem domatorem – naj-
lepszym dla mnie wytchnieniem 
jest praca w ogrodzie  
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Zawieszono rekrutację na rok szkolny 
2014/2015 do Przedszkola Miejskiego 
nr 4 przy ul. Bolesława Prusa 27. Po-
wód? Placówka ma być przebudo-
wana. Niestety, nie ma możliwości 
przeprowadzenia robót bez tym-
czasowego zamknięcia obiektu. 
Urzędnicy uspokajają jednak, że po 

zakończeniu wszystkich prac i od-
daniu zmodernizowanego budynku 
do użytku przedszkole będzie funk-
cjonowało na dotychczasowych 
zasadach. Jaki zakres będą miały ro-
boty? Placówka zyska nową salę re-
kreacyjna oraz klatkę schodową. 
Na ten cel miasto chce przeznaczyć 

ok. 340 tys. zł. Szczegółowe infor-
macje dotyczące rekrutacji do 
pruszkowskich przedszkoli dostępne 
są w poszczególnych placówkach. 
Odpowiedzi na pytania udzielają 
też pracownicy Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
pod nr tel. (22) 735 87 54. (AS)

Nie będzie rekrutacji 
do Przedszkola Miejskiego nr 4  

PRUSZKÓW

Piątek, 28 Lutego 2014
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Czy natrafi li na „wytwórnię” amfetaminy?
DUCHNICE
Gdy oddawaliśmy 
numer do druku 
policjanci wciąż działali 
przy ul. Ożarowskiej 
w Duchnicach. 
Z nieofi cjalnych 
informacji wynikało, 
że mogli tam natrafi ć 
na dużą „wytwórnię” 
amfetaminy. 

O sprawę zapytaliśmy 25 lu-
tego w Komendzie Stołecznej 
Policji. Usłyszeliśmy jedynie, 
że na miejscu cały czas trwają 
czynności polegające na spraw-
dzaniu i zabezpieczaniu terenu 
przy ul. Ożarowskiej. Pracow-
nicy zespołu prasowego KSP 
twierdzili, że być może więcej 
szczegółów będą mogli zdradzić 
za kilka godzin.

Tymczasem dzień później by-
li jeszcze bardziej tajemniczy... 
– Mogę jedynie odesłać do pro-
kuratury w Grodzisku, która pro-
wadzi postępowanie w tej sprawie 
– powiedziała Agnieszka Włodar-
ska z biura prasowego KSP.

Co więc powiedzieli w pro-
kuraturze? – Na tę chwilę nie 
mogę potwierdzić informacji 
o odkryciu wytwórni narkotyków 

w Duchnicach. Mogę natomiast 
powiedzieć, że policjanci cały 
czas tam działają i informują 
prokuraturę o postępach i re-
zultatach tych czynności – za-
znaczał prok. Paweł Blachowski, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Grodzisku Mazowieckim. 
– Myślę, że więcej będziemy mo-
gli powiedzieć w połowie przy-
szłego tygodnia – dodawał.  (AF)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Daniel Sawa, Joanna 
Hajduk – te nazwiska 
powinni zapamiętać 
kibice łyżwiarstwa 
szybkiego. Młodzi 
podopieczni UKS 3 
Milanówek przygotowują 
się właśnie do startu 
w Mistrzostwach Europy, 
a klub rozpoczyna 
walkę o budowę 
krytego lodowiska.

Zimowe igrzyska w Soczi 
dostarczyły nam nie tylko 
radości, ale zwróciły też 

uwagę na problem, który w pol-
skim sporcie istnieje od lat. Cho-
dzi o bazę treningową, a raczej 
jej brak. Na pierwszy plan wy-
sunęli się łyżwiarze szybcy. Za-
równo męska, jak i żeńska ekipa 
naszych panczenistów potrafi ła 
skutecznie rywalizować z repre-
zentacjami, które pod względem 
zaplecza biją „biało-czerwonych” 
o głowę. Jak nie o kilka…

Rozgorzała więc dyskusja na 
temat budowy nad Wisłą kry-
tego, pełnowymiarowego lodo-
wiska. A wszystko po to, by nasi 

Impuls? Sukces panczenistów

panczeniści przestali „tułać” się 
po Europie w poszukiwaniu hali, 
by w końcu jeszcze bardziej zachę-
cić młodzież do łyżwiarstwa szyb-
kiego. – Określenie, że w Polsce 
trenuje się metodą „chałupniczą” 
jest jak najbardziej trafi one – mó-
wi Krzysztof Filipiak, prezes UKS 
3 Milanówek. W tym klubie regu-
larnie trenuje blisko pięćdziesię-
cioro zawodników i zawodniczek. 
Od trzech lat młodzi mieszkań-
cy Milanówka są bezkonkuren-
cyjni w kraju. Sukcesy odnoszą 
nie tylko w drużynie, ale i indy-
widualnie. Daniel Sawa dzierżył 

tytuł mistrza Europy, jego brat 
Damian to aktualnie wicemistrz 
Starego Kontynentu. W ścisłej 
krajowej czołówce plasuje się 
Joanna Hajduk, która obecnie 
z Damianem Sawą przygoto-
wuje się do startu w ME. – I ma-
ją spore szanse na dobry wynik 
– twierdzi prezes Filipiak.

O ile pod względem wyników 
„trójka” ma się czym szczycić, to 
sporo do życzenia pozostawia 
zaplecze treningowe. Co praw-
da, obiekty Zespołu Szkół Gim-
nazjalnych do fatalnych nie należą, 
ale brak lodowiska to ogromny 

dyskomfort. Trzy razy w tygo-
dniu zawodnicy jeżdżą więc na 
warszawskie Stegny. To kosz-
tuje, bowiem pochłania połowę 
klubowego budżetu, który w tym 
roku wynosi 90 tys. zł. 

Nic więc dziwnego, że pan-
czenistom z Milanówka marzy 
się własne lodowisko. Chcą wy-
korzystać olimpijski sukces tej 
dyscypliny do tego, aby w koń-
cu plany urzeczywistnić. – Tym 
bardziej, że mamy gotowy pro-
jekt zadaszonego lodowiska 
– mówi Krzysztof Filipiak. Koszt 
przedsięwzięcia szacowany jest 
na kwotę ponad 4,5 mln zł. – Roz-
poczynamy zbiórkę podpisów pod 
poparciem budowy obiektu. Póź-
niej udamy się do ministerstwa – 
dodaje prezes. Co ciekawe, obiekt 
ma być wielofunkcyjny, poza to-
rem łyżwiarskim o wymiarach 
250x6 m znalazłoby się w nim 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią oraz bieżnia tartanowa.

Na pewno poparcia tej inicja-
tywie udzieli Luiza Złotkow-
ska. Srebrna medalistka z Soczi 
w jeździe drużynowej treno-
wała w Milanówku, a jak tylko 
zawita do pobliskiego Chrza-
nowa Małego, gdzie ma rodzi-
nę, zagląda też na tor wrotkarski 
przy ul. Wójtowskiej.    

UKS 3 Milanówek ma projekt budowy krytego lodowiska dla łyżwiarzy

 Od trzech lat UKS 3 Milanówek nie ma sobie równych 
w Polsce

GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku pojawi 
się kolejny teren 
rekreacyjny. 
Przy ul. Piłsudskiego 
powstanie park.

W lipcu 2012 r. ofi cjalnie otwar-
to zrewitalizowane Park Skarb-
ków i Stawy Goliana. Całość 
wraz z gruntownym remon-
tem Willi Radogoszcz kosz-
towała 20 mln zł. Wszystkie 
wymienione wyżej obiekty są 
teraz wizytówkami Grodzis-
ka, chętnie odwiedzanymi 
przez mieszkańców. 

Jak się dowiedzieliśmy, 
w Grodzisku powstanie ko-
lejny teren rekreacyjny. Nie 
będzie to co prawda tak duża 
inwestycja, jak w przypadku 
Parku Skarbków czy Stawów 
Goliana, ale pozwoli na upo-
rządkowanie terenu przy ul. 
Piłsudskiego i poprawę este-
tyki tej części miasta. – Pro-
jekt zagospodarowania terenu 
wzdłuż rzeki Mrownej, przy 
zbiegu ul. Bałtyckiej i ul. Pił-
sudskiego, obejmuje obszar 
o powierzchni ok. 7,5 tys. mkw.
Tam znajdują się stare topole, 
które niestety są groźne i mu-
simy je wyciąć – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 
– W tym miejscu powstanie 
miejsce rekreacyjne, gdzie 
będą nowe chodniki, ławecz-
ki, zainstalujemy też oświetle-
nie, poprawimy plac zabaw. 
To będzie taki bulwar nad 
rzeką – dodaje.

W centralnym punkcie 
obiektu zaprojektowany zo-
stał okrągły sensoryczny 
ogród żwirowo-kamienisty, 
z kulistymi rzeźbami wyto-
czonymi ze skał. Przy nim 
powstanie (mniejszy) ogród 
różany. Natomiast niedaleko 
ulicy pojawi się siłownia ple-
nerowa. Wykonawca prac na-
sadzi też wiele zieleni.

Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w tym roku, ze środków 
gminy. – Szacujemy, że będzie 
to nas kosztowało od 700 do 
800 tys. zł. Obecnie nie ma 
możliwości uzyskania unij-
nego wsparcia na realizację 

Park, czyli bulwar nad rzeką
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inwestycji, dlatego środki bę-
dą pochodziły z budżetu gmi-
ny. Będziemy jednak śledzić 
i analizować wszystkie pro-
pozycje konkursowe oraz 
możliwości dofi nansowań ja-
kie pojawią się wraz z nową 
perspektywą programowa-
nia na lata 2014-2020, by zre-
fundować koszty poniesione 
na rewitalizację – podkreśla 
Magdalena Okrasa, naczelnik 
Wydziału Pozyskiwania Zewnę-
trznych Środków Finansowych 
w Urzędzie Miejskim w Gro-
dzisku Mazowieckim.  (DP)

– To będzie taki 
bulwar nad rzeką 
– mówi burmistrz 
Benedykciński
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Pasażerowie Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej już zdążyli 
się przyzwyczaić do korekt w week-
endowym rozkładzie jazdy pocią-
gów. W dniach 1-2 marca składy KM 
i SKM będą kursować według zmie-
nionej organizacji ruchu. W sobotę 
w godz. 6.30–19.00 pociągi zostaną 

skierowane na tor nr 4, po którym 
zwyczajowo odbywa się ruch w kie-
runku Warszawy. Kursy będą odby-
wać się wahadłowo. W pozostałych 
godzinach pociągi będą jeździć po 
dwóch torach. Natomiast w niedzie-
lę ruch pociągów będzie odbywał 
się po torze nr 3 (kierunek Grodzisk 

Mazowiecki). Pasażerowie z Piasto-
wa muszą pamiętać o przejściu 
na przeciwny peron. Z uwagi na 
utrudnienia w czasie weekendu 
wprowadzone zostaje wzajemne 
honorowanie biletów ZTM i KM 
w pociągach SKM na linii S1 oraz KM 
na linii skierniewickiej (KM1). (AS)

W weekend pociągi KM 
i SKM pojadą inaczej

REGION
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MILANÓWEK
Czy remont budynku 
dworcowego w Milanówku 
ruszy wiosną? 
Pewności nie ma.

Do przebudowy tego obiektu 
władze miasta przymierzały 
się od dłuższego czasu, jednak 
na przeszkodzie stawały spra-
wy formalne lub finansowe. 
Ostatecznie udało się dogadać 
z kolejarzami i znaleźć środ-
ki. Milanówek przeznaczy na 
remont budynku dworcowe-
go 500 tys. zł.

Roboty miały ruszyć wiosną. 
Czy to się uda? – Trwają prace 
przygotowawcze, pracujemy nad 
dokumentacją. Została ona skie-
rowana do PKP, czekamy na po-
wrót tych dokumentów. Prace 
powinny się rozpocząć w mar-
cu, ale tylko powinny, pewności 
nie ma. Musimy poczekać na za-
łatwienie kwestii związanych 
z dokumentacją. Jeżeli chodzi 
o zakres robót, to mogę jedynie 
powiedzieć, że remont obejmie 
cały budynek dworcowy. Wię-
cej będziemy mogli stwierdzić, 

gdy dokumentacja z PKP do nas 
wróci – mówi Patrycja Jankow-
ska, rzecznik prasowy milanow-
skiego magistratu.

Planowana przebudowa bu-
dynku dworca to niejedyna ta-
ka inwestycja w Milanówku. 
Pod koniec 2012 r. na zlece-
nie magistratu wykonane zo-
stały podjazdy oraz poręcze 
na starej kładce nad torami 
PKP. Natomiast na wiosnę 
ubiegłego roku burmistrz Je-
rzy Wysocki zlecił przepro-
wadzenie modernizacji tunelu 

Oczekiwanie na remont
budynku dworcowego

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Choć do wydarzenia 
związanego 
z peregrynacją kopii 
obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
i zawierzenia Piastowa 
opiece Sercu Maryi 
pozostało trochę czasu, 
to na Facebooku powstał 
już profil skupiający 
przeciwników tej 
uroczystości.

Odbędą się one 15 czerwca 
na stadionie miejskim. 
Będą jednym z elemen-

tów obchodów Dni Piastowa, 
jednak dla wielu mieszkań-
ców akurat ten dzień ma mieć 
szczególny wymiar. Z podobne-
go założenia wyszli radni, którzy 
w trakcie jednej z ubiegłorocz-
nych sesji – przez aklamację – za-
decydowali o zawierzeniu miasta 
Sercu Maryi. – Najistotniejszy 
jest jednak fakt peregrynacji 

Internauci przeciw zawierzeniu

kopii cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. To 
właśnie od Piastowa rozpocznie 
się jego przenoszenie po kolej-
nych miastach w województwie. 
Ostatni raz takie wydarzenie 
miało miejsce pół wieku temu – 
mówi Maria Ziółek, przewodni-
cząca Rady Miasta w Piastowie.  

Decyzja radnych wywołała 
kontrowersje, a im bliżej uro-
czystości, tym częściej gości 

ona na ustach mieszkańców. 
Od ponad tygodnia wydarzenie 
ma też „swój” profi l na portalu 
społecznościowym Facebook. 
„Nie chcemy imprezy z okazji 
zawierzenia Piastowa Maryi 
15.06.2014”, bo tak brzmi pełna 
nazwa profi lu, ma ponad setkę 
polubień. – Pierwotnie chcieli-
śmy wyrazić swoje zdanie. Póź-
niej zorientowaliśmy się, że tak 
naprawdę ludzie nie wiedzą, co 

dzieje się w mieście i o czym 
rozmawia się na radzie miasta. 
Strona którą stworzyliśmy, po-
czątkowo miała służyć poinfor-
mowaniu naszych znajomych 
o absurdzie, jaki miał miejsce 
– powierzenie Piastowa opie-
ce Maryi – z czego większość 
osób po prostu drwi – twierdzą 
administratorzy profi lu (chcą 
zachować anonimowość). Z gó-
ry zaznaczają, iż nie mają żad-
nych koligacji partyjnych. – To 
ma być ruch obywatelski, a nie 
gra polityczna – mówią. 

– Atak na wydarzenie? Oczy-
wiście, ale nie na kościół. Prosi-
my tego nie mylić i rozróżniać 
– zaznaczają nasi rozmówcy. 
I dodają: – Proszę zobaczyć 
jak wyglądają ulice w Piasto-
wie. To woła o pomstę do nie-
ba! Tutaj się nie dba o nic prócz 
spraw religijnych.

Maria Ziółek pojawienie 
się profi lu komentuje krótko: 
– Zdążyłam się już uodpornić 
na takie rzeczy. Wszystkim się 
nie da dogodzić, nawet jeśli czło-
wiek byłby krystaliczny. 

Na Facebooku łączą siły i wyrażają sprzeciw zaplanowanym na 15 czerwca uroczystościom

podziemnego. Przy wejściu na 
peron kolejowy zamontowa-
no antypoślizgowe podjazdy, 
a przy wejściach od strony ulic 
Krakowskiej i Warszawskiej 
oraz bezpośrednio na peron 
zamontowano nowe poręcze 
z rury kwasoodpornej.  (DP)

Milanówek 
przeznaczy na 
remont 500 tys. zł

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

690 244 774
www.alsprint.pl
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GRODZISK MAZOWIECKI
74-letni mieszkaniec Grodziska tra-
fi ł do szpitala po tym, jak zapaliła 
się na nim odzież. Mężczyzna do-
znał m.in. poparzeń twarzy. Do zda-
rzenia doszło 23 lutego w budynku 
przy ul. Obrońców Getta. – Odebra-
liśmy zgłoszenie od pracowników 
pogotowia ratunkowego, którzy 

informowali, że zostali wezwani do 
pomocy medycznej mężczyźnie, 
na którym od piecyka grzewcze-
go zapaliła się odzież. Pracownicy 
pogotowia zdołali ugasić niewiel-
ki pożar. Na miejsce udał się jeden 
nasz zastęp. Strażacy sprawdzili, 
czy nie ma zagrożenia ponownego 

Poparzony mężczyzna 
został odwieziony do szpitala

zaprószenia ognia – mówił bryg. 
Krzysztof Tryniszewski, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku. – Ponad 70-letni poszkodo-
wany został zabrany do szpitala 
z poparzeniami twarzy, karku oraz 
klatki piersiowej – dodawał. (AF)

Piątek, 28 Lutego 2014

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
9 marca grodziskim 
Centrum Kultury 
zarzadzać będą panie. 
Na imprezie Miasto 
Kobiet pojawi się znana 
wokalistka jazzowa 
Urszula Dudziak.

Jak co roku Miasto Kobiet or-
ganizuje grodziska biblioteka 
publiczna. – 9 marca zaprasza-
my wszystkie panie do Centrum 
Kultury, które będzie praktycznie 
w całości przeznaczone tylko dla 
nich. Na trzech kondygnacjach bu-
dynku odbywać się będą warsztaty 
tematyczne – mówi Edyta Mor-
wińska, pracownica biblioteki. 
– Na parterze powstanie strefa es-
tetyki i atrakcyjnego wyglądu. Pa-
nie będą mogły skorzystać z porad 
profesjonalistów dotyczących m.in 
makijażu, wizażu, dbania o wygląd, 
kosmetyków. Na pierwszym pię-
trze znajdzie się z kolei strefa fi t-
nessu, będzie można poćwiczyć 
pod okiem profesjonalnych tre-
nerów, zasięgnąć informacji na 
temat treningów, suplementacji 
i właściwej diety – dodaje.

W Mieście Kobiet swoje miej-
sce znajdzie również strefa dzie-
cięca. – Podczas poprzednich 
edycji imprezy zaobserwowaliśmy, 
że panie przychodzą z dziećmi. 
Aby kobiety mogły ten czas wy-
korzystać maksymalnie dla siebie 
na drugim piętrze stworzymy salę 
zabaw dla maluchów, tutaj panie 
spokojnie zostawią swoje pocie-
chy. Będzie tam również możli-
wość uzyskania porad na temat 
zdrowego rozwoju dziecka i wy-
konania bezpłatnych przeglą-
dów dentystycznych u maluchów 
– mówi Morwińska.

Ta część imprezy potrwa od 
11.00 do 15.30. Potem przyjdzie 

Dudziak w Mieście Kobiet

czas na Wielki Finał Miasta Ko-
biet. – Od 16.00 do 19.00 zapra-
szamy do Sali Widowiskowej 
Centrum Kultury. Rozpocznie-
my Grodziskimi Metamorfoza-
mi: w castingu wyłonimy pięć 
kobiet, które takie metamorfo-
zy przejdą, a na scenie zaprezen-
tują efekty przemian. Później 
wystąpi zespół Dziewczyny, fi-
nalistki programu X-Factor. Na 
koniec zaplanowaliśmy spotka-
nie z Urszulą Dudziak, połączo-
ne z promocją jej książki. Bilety 
na Wielki Finał będą dostępne 
w kasie kina Centrum Kultury od 
1 marca. Cena to 20 zł – informuje 
Edyta Morwińska.  (AF)
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JAKTORÓW
Aż 8,5 mln zł wyda 
jaktorowska gmina 
na tegoroczne 
inwestycje drogowe. 

Prace remontowe obejmą 
m.in. ul. Parkową w Jaktorowie 
oraz Moniuszki i Niepodleg-
łości w Międzyborowie.

Niedawno ogłoszono prze-
targ na przebudowę 1,76 km 
ulicy Parkowej wraz z frag-
mentem ul. Jagiełły w Chy-
licach. Koszt inwestycji 
szacuje się na ok. 4,5 mln zł, 
jednak tylko połowę tej kwo-
ty wyłoży gmina. W drugich 
50 proc. zostanie sfi nanso-
wana ze „schetynówek”.

Blisko 2,2 mln zł mają
kosztować naprawy ulic Mo-
niuszki i Niepodległości 
w Międzyborowie. Także 
ta inwestycja ma zostać zre-
alizowana w tym roku. 

Jaktorowska gmina w 2014 r. 
wyda też ok. 800 tys. zł na bie-
żące utrzymanie dróg.  (DP)

Drogi 
pod lupą

Pomagają 
nosić bagaże
GRODZISK MAZOWIECKI
– Przechodziłem po 
kładce nad torami, 
szła kobieta z torbą, 
więc jej pomogłem. 
Pomyślałem sobie 
wtedy, że fajnie by 
było, gdyby ktoś był 
tam na stałe, aby 
pomagać ludziom 
– powiedział nam 
burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

Pomysł doczekał się realiza-
cji. Już od wielu miesięcy na 
kładce nad torami PKP w Gro-
dzisku lokalni bezrobotni po-
magają mieszkańcom nosić 
bagaże. Na brak zajęcia nie 
mogą narzekać.

„Pomagacze”, mężczyźni 
w jaskrawych kamizelkach, 
przenoszą też rowery czy 
wózki, pomagają w pokona-
niu schodów. – Pojawili się 15 
kwietnia ubiegłego roku, czyli 
od momentu zamknięcia gro-
dziskiego wiaduktu. Fajnie to 
działa, ludziom się spodoba-
ło, szczególnie starszym, któ-
rzy przychodzą ze strony Łąk. 
Mówią, że to rozwiązanie lep-
sze niż winda, bo się nie psuje 
– zaznacza z uśmiechem Be-
nedykciński. Jednak za rok 
„pomagacze” nie będą potrzeb-
ni. Działałność mają prowa-
dzić do czasu wybudowania 
nowego przejścia podziem-
nego pod torami PKP z win-
dami, przystosowanego dla 
niepełnosprawnych.  (DP)

PIASTÓW
Piastowski magistrat 
ogłosił przetarg 
na modernizację 
nawierzchni oraz 
budowę odwodnienia 
ul. Kasprowicza. 
A jest co robić.

Mieszkańcy Piastowa od daw-
na narzekają na zły stan uli-
cy Kasprowicza, łączącej 
ul. Wyspiańskiego z Al. Jero-
zolimskimi. – Nawierzchnia 
Kasprowicza jest fatalna. Głę-
bokie dziury i liczne nierówno-
ści powodują, że kierowcy mu-
szą bardzo uważać, aby nie usz-
kodzić zawieszenia w samo-
chodzie. Pojazdy, w celu omi-
nięcia dziur, jadą slalomem.
Drogowcy powinni szybko coś 
zrobić z tą ulicą – mówi czy-
telnik Rafał.

Apele przyniosły efekt. 
– Dotychczas przebudowa-
liśmy część ul. Kasprowicza, 
a także wykonaliśmy odwod-
nienie na odcinku od ul. Elizy 
Orzeszkowej do Alej Jerozo-
limskich. W bieżącym roku 

zabezpieczyliśmy w budże-
cie środki na kolejny etap 
inwestycji – mówi Krzysz-
tof Smolaga, wiceburmistrz 
Piastowa. Owa kolejna część 
obejmie przebudowę Kaspro-
wicza na odcinku między 
ulicami Orzeszkowej a Ujej-
skiego. Na całym fragmencie 
oprócz nowej nawierzchni as-
faltowej pojawi się także ka-
nalizacja deszczowa, która 
ma na trwałe rozwiązać pro-
blem gromadzenia się na dro-
dze wód opadowych.

Magistrat powinien wkrót-
ce wyłonić (w przetargu) 
wykonawcę inwestycji. Ter-
min jej realizacji wyznaczo-
no na 29 sierpnia. Nie będzie 
to jednak finał działań przy 
przebudowie ul. Kasprowi-
cza. – W przyszłości będziemy 
chcieli przebudować pozostały 
mały fragment do ul. Wyspiań-
skiego. To jednak wykonamy 
prawdopodobnie przy oka-
zji kompleksowej przebudo-
wy ul. Wyspiańskiego. Kiedy 
to nastąpi na razie nie wiemy 
– zaznacza Smolaga.  (AF)

Apele dały efekt, wezmą 
się za ulicę Kasprowicza

ADAM 
FABISIEWICZ 

PRUSZKÓW
Fani Dżemu odliczają 
czas do 13 kwietnia. 
Tego dnia legendarna 
grupa zagra w Pruszkowie. 
Organizatorzy przygotowali 
niespodziankę. – Osoba, 
która najciekawiej 
uzasadni, za co kocha 
Dżem, będzie gościem 
specjalnym koncertu 
– mówi Kazik Olszewski 
z agencji EEA Poland.

W tym roku przypada 
35-rocznica działal-
ności Dżemu w obec-

nej formie. Tę czołową od lat  
polską kapelę blues-rockową za-
łożyli w 1973 r. bracia Adam i Be-
no Otrębowie oraz Paweł Berger. 
Niedługo poźniej dołączył cha-
ryzmatyczny wokalista Ry-
szard Riedel (zmarł w 1994 r.). 
W 1978 r. skład uzupełnił Jerzy 
Styczyński. Sam zespół począ-
tek właściwego Dżemu datuje na 
rok 1979. Obecnie grupę tworzą 
bracia Otrębowie, Jerzy Styczyń-
ski, Janusz Borzucki, Zbigniew 
Szczerbiński i wokalista Ma-
ciej Balcar.

– Dżem to marka sama w so-
bie, do której nikogo nie trzeba 
przekonywać. Tym, za co ze-
spół jest kochany przez fanów 

Za co kochasz Dżem? 

jest jego normalność i łatwość 
wchodzenia w interakcje z pu-
blicznością. Wielu sympatyków 
deklaruje zamiłowanie, często 
niemal uwielbienie, do twórczo-
ści grupy – mówi Kazik Olszew-
ski z agencji EEA Poland. – My 
jako organizatorzy staramy się 
wychodzić naprzeciw temu za-
interesowaniu i organizujemy 
konkursy, w których fani mają 
odpowiedzieć na pytanie „Za co 
kocham Dżem?”. Jego zwycięzca 
zostaje gościem honorowym da-
nego koncertu. Podobny konkurs 
organizujemy także przy okazji 
występu w Pruszkowie – dodaje.

O co chodzi w konkursie? 
– Fani zespołu mogą nadsyłać 
do nas ciekawe odpowiedzi na 

pytania o miłość do zespołu. 
Spośród nadesłanych uzasad-
nień wybierzemy jedno najcie-
kawsze. Jego autor wejdzie na 
pruszkowski koncert z plakiet-
ką „gość specjalny”, będzie mógł 
bawić się podczas występu pod 
samą sceną, spotka się z zespo-
łem, a w trakcie jednego z bisów 
zostanie zaproszony na scenę, by 
opowiedzieć o swojej miłości do 
zespołu – wyjaśnia Olszewski.

Odpowiedzi na pytanie „Za 
co/dlaczego kocham Dżem” 
można wysyłać do końca marca 
na adres mailowy organizatora 
koncertu: eeapoland@interia.pl.

Wyłącznymi patronami medial-
nymi koncertu są Gazeta WPR 
i portal WP24.pl. 

Możesz być gościem specjalnym pruszkowskiego 
koncertu legendarnej grupy blues-rockowej

 Dżem wystąpi 13 kwietnia w hali Znicza
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Apele dały efekt, wezmą 
się za ulicę Kasprowicza

Reklama

PRUSZKÓW
Janusz Gajos uznawany jest dziś 
za jednego z najwybitniejszych 
polskich aktorów. Ogromną po-
pularność przyniosła mu postać 
Janka Kosa w serialu „Czte-
rej pancerni i pies”. Potem przy-
szły znakomite kreacje m.in. 
w „Piłkarskim pokerze” Janusza 

Zaorskiego czy „Psach” Władysła-
wa Pasikowskiego. Dorobek 
artystyczny Janusza Gajosa 
obejmuje dziesiątki ról filmowych 
i teatralnych. Nic więc dziwnego, 
że stał się inspiracją dla Elżbie-
ty Baniewicz, która postanowi-
ła stworzyć monografię „Gajos”, 

O Gajosie w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Kościuszki

dokładnie opisującą ścieżkę 
kariery wybitnego aktora. 
10 marca w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Pruszkowie 
(ul. Kościuszki 41) o godz. 18.00 
odbędzie się promocja publika-
cji oraz projekcja filmu o Januszu 
Gajosie. Wstęp wolny. (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Hasła promocyjne 
„Pruszków... zagraj 
z nami!” oraz „Kolej na 
Pruszków” odchodzą do 
lamusa. Miasto ma nowe 
logo, można je odczytać 
jako „Włącz Pruszków”. 
Włodarze twierdzą, 
że to początek zmian.

W ładze okolicznych 
gmin robią wiele, by 
zachęcić mieszkań-

ców do aktywnego udziału w ży-
ciu społecznym. Pomagać mają 
w tym m.in. witryny internetowe. 
Szaty grafi czne zmieniły strony 
urzędowe Michałowic i Nada-
rzyna. Bardziej przejrzysty stał 
się też Biuletyn Informacji Pu-
blicznej piastowskiego magistratu. 

Podobne zmiany czekają witry-
nę internetową urzędu przy Kra-
szewskiego 14/16 w Pruszkowie. 

Rozejrzyj się i „Włącz Pruszków”
A to dopiero początek. Podstawą 
do działań w tym kierunku jest 
przyjęta w ubiegłym roku Stra-
tegia Promocji Miasta Prusz-
kowa na lata 2013–2020. Co 
przewiduje? Pięć programów. 
Pierwszy, „Pruszków – aż miło 
popatrzeć!”, zakłada poprawę 

przystosowaniem do używania 
na urządzeniach mobilnych. 
Proces ten jest złożony i czaso-
chłonny, ale dzięki temu uzy-
skamy doskonałe narzędzie do 
wzajemnej komunikacji z miesz-
kańcami. Drugim niezbędnym 
zadaniem jest opracowanie no-
wego logo i hasła miejskiego, 
także w wersji uwzględniającej 

Miasto zyskało nowe logo, ale to dopiero początek ofensywnej strategii promocyjnej

obchody w 2016 roku 100. rocz-
nicy praw miejskich Pruszkowa 
– mówił Konieczny.

Pierwsze efekty promocyjnej 
ofensywy są już widoczne. Prusz-
ków zyskał właśnie nowe lo-
go, przygotowane przez Studio 
Brandingowe Bakalie. „Szuka-
liśmy formy jak najbardziej no-
woczesnej i żywej, czytelnej dla 

dynamicznie żyjących, korzystają-
cych ze zdobyczy nowoczesności 
potencjalnych odbiorców. Dzię-
ki swojej prostocie bardzo nowo-
czesne i syntetyczne, lapidarne, 
a zarazem pełne optymizmu 
logo. Tym symbolem posługu-
jemy się nieświadomie codzien-
nie w telefonach, komputerach 
i elektronicznych sprzętach. To 
logo nowoczesnego, dynamicz-
nego, pełnego działań i niezno-
szącego zastoju mieszkańca, jak 
i miasta” – twierdzą twórcy loga.

A co ze stroną internetową mia-
sta? Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa mówi: – Poprzednie 
strony funkcjonowały od dość 
dawna i stały się archaiczne. Przy-
szedł czas, by zlecić fachowcom 
stworzenie łatwych w obsłudze 
i przejrzystych dla mieszkańców 
stron, które zawierają wszyst-
kie informacje, jakie powinny się 
na tych stronach znaleźć. Myślę, 
że w połowie tego roku powin-
na zacząć funkcjonować zupeł-
nie nowa strona. 

Miasto zyskało nowe logo, ale to dopiero początek ofensywnej strategii promocyjnej
czyli zmotywowanie ich do pła-
cenia tu podatków. Zachętą 
może być zapowiadana Karta 
Mieszkańca. Kolejne cele, czy-
li „PruszKoperacja” oraz „Po-
rusz Pruszków!” są powiązane, 
zakładają  organizację nowych 
imprez sportowo-kulturalnych 
nie tylko w obrębie Pruszkowa, 
ale całego powiatu oraz zachę-
cenie mieszkańców do udziału 
w takich wydarzeniach. Ostat-
ni program, czyli „Kolej na PR-
-uszków!”, przewiduje poprawę 
wizerunku miasta, utworzenie 
nowych kanałów komunikacji 
i promocji Pruszkowa, szero-
ką współpracę z mieszkańcami 
i przedsiębiorcami. 

W ubiegłym roku Witold Ko-
nieczny, naczelnik Biura Promocji 
Miasta zapewniał, że jeśli w bu-
dżecie znajdą się środki to stra-
tegia promocyjna Pruszkowa 
będzie systematycznie wdraża-
na.– Pierwszym naszym działa-
niem będzie stworzenie nowej 
strony internetowej wraz z jej 

Podstawą do działań 
jest przyjęta 
w ubiegłym roku 
Strategia Promocji 
Miasta Pruszkowa 
na lata 2013–2020

stanu zagospodarowania miasta 
m.in. poprzez uporządkowanie 
przestrzeni reklamowej czy po-
stawienie kolejnych przystanków 
autobusowych. Drugi – „Prusz-
ków – tu żyję!” – wzrost identyfi -
kacji terytorialnej mieszkańców, 
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NADARZYN
10 marca w siedzibie Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury odbędą się 
eliminacje do 37. edycji Konkur-
su Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Ma on na celu nie tyl-
ko propagowanie literatury wśród 
najmłodszych, lecz także wyrobie-
nie u nich nawyku czytania. Aby 

zgłosić się do konkursu należy prze-
słać wypełnione karty uczestnika 
na adres: monika@nok.pl najpóź-
niej do 4 marca 2014 roku. W każ-
dej kategorii wiekowej mogą być 
zgłoszone po dwie osoby z każ-
dej szkoły z terenu gminy Nada-
rzyn. Wyjątkiem jest nadarzyńska 

Masz okazję wzięcia udziału 
w konkursie recytatorskim

podstawówka skąd zgłoszone mogą 
być trzy osoby. Regulamin oraz 
karty zgłoszeniowe są dostępne na 
stronie Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury. Do eliminacji powiatowych 
(14 marca) w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Pruszkowie przechodzą wszy-
scy nagrodzeni i wyróżnieni. (DP)

Wiadomości Piątek, 28 Lutego 2014

Reklama

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

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

Po Sowińskiego będzie można jeżdzić
PIASTÓW
Wyczekiwana 
przez mieszkańców 
przebudowa 
ul. Sowińskiego 
w Piastowie 
wkrótce powinna 
się rozpocząć. 
Droga zyska 
także odwodnienie.

Od kilku lat po niemal każdym 
deszczu na Sowińskiego stoi 
woda, samochody mają pro-
blem z przejazdem. O skutkach 
braku odwodnienia można było 
się przekonać choćby w czerw-
cu ubiegłego roku, podczas 
gwałtownej ulewy. Piastowscy 
urzędnicy zapewniali wówczas, 

że w budżecie na 2013 r. wy-
gospodarowali środki finanso-
we na przygotowanie projektu 
remontu nawierzchni wraz 

W ubiegłym roku Piastów 
wspólnie z powiatem prusz-
kowskim wykonał odwodnienie 
(oraz przepompownię) al. Woj-
ska Polskiego wraz ze skrzyżo-
waniem z ul. Skorupki. Co dalej? 
Wkrótce w przetargu wyłoniony 
zostanie wykonawca przebudo-
wy nawierzchni ul. Sowińskiego 
wraz z kanalizacją deszczową.

Przebudowa obejmie odcinek 
drogi między ulicami Sułkow-
skiego a Ogińskiego. Pojawi się 
nowa nawierzchnia asfaltowo-
-betonowa. Deszczówkę z drogi 
odprowadzać zaś będzie system 
odwodnieniowy biegnący na 
długości ok. 100 metrów.

Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana do 29 sierpnia.  (AF)

Utrudnienia do końca kwietnia
MILANÓWEK
Roboty związane 
z budową kanalizacji 
w ul. Wojska Polskiego 
w Milanówku potrwają 
do kwietnia. Choć droga 
jest przejezdna, to 
są utrudnienia.
 
Od listopada 2008 r. do wrześ-
nia 2014 r. w Milanówku ma być 
wybudowanych ponad 30 km 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w ramach unijnego projek-
tu „Modernizacja i rozbudowa 
systemu infrastruktury wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej Gminy 

Milanówek”. Kanalizacja po-
jawiła się już w większości pla-
nowanych ulic. Trwa budowa 
m.in. w ul. Wojska Polskiego.

Mieszkańcy zastanawiają się, 
jak długo jeszcze potrwają prace 
w tej ulicy. – Ruch na ul. Wojska 
Polskiego jest utrudniony, bo od-
bywają się tam jakieś roboty ka-
nalizacyjne. Słyszałam, że mają 
potrwać jeszcze ponad miesiąc. 
Czy to prawda? – mówi Agniesz-
ka, mieszkanka Milanówka.

Urzędnicy zapewniają, że po-
mimo prac przejazd ul. Wojska 
Polskiego jest możliwy, można 
też skorzystać z objazdu. – Są 

tam prowadzone prace związa-
ne z budową kanalizacji. Rozpo-
częły się tam jeszcze w 2013 r. 
i potrwają prawdopodobnie do 
kwietnia. Na tę chwilę ulica jest 
przejezdna, ale w związku z ro-
botami jest częściowo zamyka-
na – raz po jednej stronie, raz po 
drugiej, ale można nią przejechać. 
Ewentualnie jak ktoś chce omi-
nąć te utrudnienia może jechać 
ulicą Grodeckiego lub Parko-
wą. Gdy prace się zakończą uli-
ca zostanie przywrócona do stanu 
pierwotnego – mówi Patrycja 
Jankowska, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Milanówka.

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Gmina otrzymała 
120 tys. zł dotacji 
na wyposażenie 
Centrum Kultury 
i Dziedzictwa. 
Budowa placówki 
trzyma tempo 
i wszystko wskazuje 
na to, że uda się ją 
zakończyć planowo, 
wraz z końcem wakacji. 

Pracom sprzyja łagodna zi-
ma. – W zasadzie mieli-
śmy tylko dwa tygodnie 

postoju, kiedy mróz naprawdę 
dał się we znaki – mówi Andrzej 
Zaręba, wójt gminy. Podkreśla, 
że takie tempo prac nie powinno 
być niczym szczególnym. – Bo 
tak się buduje. Niestety w ca-
łym kraju borykamy się z pla-
gą upadających fi rm. Na nowo 
trzeba uruchamiać procedury 

Pogoda sprzyja, więc budowa idzie pełną parą
przetargowe, a to spowalnia in-
westycję – dodaje wójt.

Na szczęście w przypadku ra-
szyńskiego Centrum Kultury 
i Dziedzictwa takich problemów 
nie ma. Na ukończeniu są prace 
związane z elewacją zewnętrz-
ną budynku oraz konstrukcją 
dachu. – W ciągu miesiąca po-
winniśmy zamknąć budynek 
w stanie surowym i przystąpić
do prac wewnątrz. Jestem więc 
optymistycznie nastawiony  
– podkreśla Zaręba. 

Nastroje włodarzy gminy po-
prawiła też informacja z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Raszyn otrzymał 
120 tys. zł dofi nansowania na 
wyposażenie placówki. – Jest 
tyle rzeczy do zrobienia, że na 
pewno nie będziemy mieli pro-
blemów z rozdysponowaniem 
tych środków – mówi wójt. Nie 
ukrywa, że gmina liczy na kolej-
ne dotacje. Tym bardziej, że łącz-
ny koszt wyposażenia placówki 
opiewa na kwotę 900 tys. zł. 

Centrum Kultury i Dziedzictwa w Raszynie ma zostać oddane do użytku jesienią tego roku
Zaręba: – Chcemy jednak roz-
pisać przetargi na kolejne etapy 
tych prac, co pozwoli nam zbić 
koszty. Szacujemy, że mogą one 
spaść nawet o 30 proc.     

Łączny koszt budowy cen-
trum kultury wyniesie 6,1 mln zł. 
Obiekt ma zostać oddany do użyt-
ku jesienią tego roku. Wykonawca 
prac zobowiązany jest ponadto do 
wykonania samochodowego par-
kingu dla korzystających z cen-
trum. A tych z pewnością nie 
będzie brakowało. Świadczyć 
o tym może choćby projekt bu-
dynku. Placówka ma mieć cztery 
kondygnacje, w których znajdą się 
m.in. sala widowiskowa ze sceną 
teatralno-muzyczną, garderoba-
mi oraz widownią na 200 osób. 
Będą ponadto sale komputero-
wa, muzyczna, plastyczna czy 
ceramiczna. Pomieszczenia „dla 
siebie” znajdą instruktorzy oraz 
pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Budynek ma mieć 
ponad 1,5 tys. mkw powierz-
chni użytkowej. 
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Przebudowa 
ul. Sowińskiego 
obejmie odcinek drogi 
między Sułkowskiego 
a Ogińskiego

z odwodnieniem, a w kolej-
nych latach chcą go zrealizo-
wać w połączeniu z wcześniej 
przygotowanym zadaniem, ja-
kim jest odwodnienie północ-
nej strony Piastowa.

Są jednak sytuacje, gdy ulica 
Wojska Polskiego jest zamknię-
ta nie tylko częściowo, ale całko-
wicie. – W zeszłym tygodniu by-
ła zamknięta przez pół dnia, po-
nieważ zabijano tzw. koronę 
do studni. Takie sytuacje powtó-
rzą się jeszcze dwa razy – twier-
dzi Jankowska. Realizacja pro-
jektu „Modernizacja i rozbu-
dowa systemu infrastruktury 
odociągowo-kanalizacyjnej
Gminy Milanówek” będzie kosz-
tować 37,4 mln zł. Gmina otrzy-
mała na ten cel dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności w kwo-
cie 19,5 mln zł.  (AF)

 Budowa centrum kultury przy al. Krakowskiej nie zwalnia tempa

FOTOMIGAWKA

 Pruszków, 26 lutego. – Na ul. Brzozowej Renault Laguna uderzyło 
w drzewo – informował nas czytelnik Piotr. – Ze wstępnych usta-
leń wynika, że mężczyzna chciał wykonać manewr wyprzedzania 
w momencie, gdy jadący przed nim samochód chciał skręcić. Kierowca 
renault, aby unikną zderzenia zjechał z drogi i uderzył w drzewo – po-
wiedziała kom. Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Z informacji przekazanych przez policję wynikało, 
że mężczyzna trafi ł do szpitala m.in. z urazem kręgosłupa.  (AF) 
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BRWINÓW
Jeszcze w tym roku na ulicach Ja-
śminowej w Brwinowie oraz na Dział-
kowej i Źródlanej w Kaniach pojawi 
się nowe oświetlenie. Prace insta-
lacyjne wykona fi rma Energo-Mix 
ze Złotokłosu. Wartość umowy to 
niespełna 41 tys. zł. – W ul. Jaśmi-
nowej w Brwinowie oraz Źródlanej 

w Kaniach wykonawca będzie prowa-
dził prace polegające na ustawieniu 
oświetlenia od podstaw. Będzie to się 
wiązało z budową instalacji podziem-
nej, wkopaniem słupów, a następnie 
montażem opraw. W czasie tych dzia-
łań mogą przez pewien czas wystę-
pować utrudnienia w ruchu, ale nie 

Na Jaśminowej, Działkowej 
i Źródlanej będzie jaśniej

powinny być zbyt duże – mówią
pracownicy Referatu Inwestycji Urzę-
du Gminy Brwinów. – Na ulicy Dział-
kowej słupy już są. Na nich zostaną 
zainstalowane oprawy. Tu nie planu-
jemy zatem żadnych prac wykopo-
wych – dodają. Zadanie ma zostać 
zrealizowane do końca czerwca. (AF)

WiadomościPiątek, 28 Lutego 2014

Rezerwacje do północy 03.03  .2014. Dni podróży: pon - czw. Loty od kwietnia do maja.  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

Reklama

PRUSZKÓW
W drugi marcowy 
weekend do 
Pruszkowa zawita 
Cyrk Zalewski. 
Będzie wiele atrakcji.

Cyrk Zalewski został założo-
ny w 1993 r. przez Stanisława 
i Ewę Zalewskich. Występo-
wali i występują w nim artyści 
z całego świata, m.in. Ekwa-
doru, Meksyku, USA, Kenii, 
Portugalii, Mongolii. Cyrk Za-
lewski jest członkiem Euro-
pean Circus Association. Co 
roku odwiedza ponad 200 
miast w Polsce.

Widzowie zgromadzeni 
w cyrkowym namiocie, który 
stanie przy al. Wojska Polskie-
go w Pruszkowie będą mogli 
podziwiać m.in. pokazy iluzji 
w wykonaniu Kamila Zalew-
skiego, świetnego meksykań-
skiego klauna Versache, pokazy 
jazdy na koniach w wykonaniu 
artystów Duo Uronov, zdobyw-
ców nagrody na najbardziej 

prestiżowej cyrkowej impre-
zie na świecie – Międzyna-
rodowym Festiwalu Sztuki 
Cyrkowej w Monte Carlo. Bę-
dzie również efektowny pokaz 
laserowy. Zaprezentują się tak-
że (w Kuli Śmierci) motocykli-
ści z Brazylii.

W Pruszkowie Cyrk Zalew-
ski wystąpi w sobotę 8 mar-
ca o godz. 14.00 i 17.00 oraz 
w niedzielę 9 marca o godz. 
12.00 i 16.00 przy al. Wojska 
Polskiego.

KONKURS
Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy konkurs, 
do wygrania jest 10 wejśció-
wek (osoba dorosła plus dziec-
ko do 10 lat) na występ Cyrku 
Zalewski. Otrzyma je pierw-
szych 10 osób, które 3 marca 
o godz. 13.00 przyślą ma-
ila o treści „Cyrk Zalewski 
w Pruszkowie” na adres kon-
kurs@wpr24.pl. W mailu na-
leży podać też imię, nazwisko 
i telefon kontaktowy.  (DP)

Atrakcje w namiocie 
Cyrku Zalewski

ADAM 
FABISIEWICZ 

OTRĘBUSY
Rewitalizacja dawnej 
zabytkowej siedziby 
zespołu „Mazowsze”
 w Otrębusach jeszcze 
nie wystartowała, 
a już wśród okolicznych 
mieszkańców wywołała 
kontrowersje. Chodzi 
o scenę sezonową.

W ramach inwesty-
cji rozległy remont 
przejdzie Pałac Ka-

rolin i zabudowa wokół niego. 
Zakres prac obejmie m.in. po-
wstanie budynku dużej sali ba-
letowej oraz łącznika (o funkcji 
wystawienniczo-konferencyj-
nej), domku myśliwskiego, 
remont i przebudowę pomiesz-
czeń pałacu (wraz z monta-
żem platformy schodowej), 
budowę placów zabaw, rozbu-
dowę wewnętrznego układu 

Będą „sceny” wokół sceny?

komunikacyjnego parku, mo-
dernizację ogrodzenia.

Jak się jednak okazuje, kontro-
wersje wzbudził inny element pro-
jektu. – W kontekście rewitalizacji 
Parku Mazowsza chciałbym zwró-
cić uwagę na umiejscowienie sce-
ny sezonowej. Jest ona oddalona 
zaledwie o 30–40 metrów od do-
mów ludzi, którzy inwestując w te 

nieruchomości szukali ucieczki 
od zgiełku, hałasu – mówi pan To-
masz, jeden z okolicznych miesz-
kańców. – Jak można dopuszczać 
do budowania scen w takim miej-
scu mając do dyspozycji cały, duży 
teren? Proszę o to zapytać burmi-
strza. Mieszkańcy okolicznych do-
mów będą protestować przeciw 
takiemu rozwiązaniu – dodaje.

Brwinowska gmina pomaga 
w realizacji zadania pod wzglę-
dem formalnym, wydała decyzję 
o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego. Urzędnicy twierdzą, że to nie 
do nich należą decyzje w sprawie 
samego projektu rewitalizacji Par-
ku Mazowsza. – Kwestie umiejsco-
wienia poszczególnych elementów 
w obrębie parku zatwierdzają m.in. 
władze powiatu, decyzja o lokaliza-
cji celu publicznego nie ma z tym 
nic wspólnego – twierdzi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.
– Na projekcie widać jednak, 
że scena sezonowa będzie usy-
tuowana tyłem do okolicznych 
posiadłości, by dźwięk rozcho-
dził się w przeciwnym kierunku. 
A tak naprawdę mówimy tu tylko 
o dwóch budynkach. Z doświad-
czenia wiem, że scena nie będzie 
pewnie zbyt często wykorzysty-
wana, raczej przy okazji kilku im-
prez plenerowych. „Mazowsze” ma 
przecież swoją dużą scenę w Ma-
teczniku i pewnie z niej będzie 
głównie korzystać – uspokaja. 

Niektóre elementy w ramach rewitalizacji dawnej siedziby „Mazowsza” wywołały kontrowersje 

 Dawna siedziba zespołu „Mazowsze”
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Trwa ustalanie przyczyn pożaru przy ul. Lwowskiej
PIASTÓW
Strażacy nie 
wykluczają, że ogień 
mógł się pojawić 
podczas prac 
dekarskich. Trwa 
ustalanie przyczyn 
pożaru budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Lwowskiej 
w Piastowie.
 
Do pożaru doszło w środowe 
(26 lutego) popołudnie. Ogień 
strawił dach i poddasze, był 
trudny do opanowania. Z ży-
wiołem walczyło sześć zastę-
pów straży pożarnej. Jeszcze 

przed przyjazdem strażaków 
z budynku ewakuowało się dzie-
więć osób. Wydarzenia rozegrały 
się w pobliżu dworca kolejo-
wego, na oczach przechodniów 
i pasażerów czekających na przy-
jazd pociągu.

Zdaniem części obserwato-
rów, tuż przed wybuchem poża-
ru na budynku pracowali dekarze. 
– Nie zdziwię się, jeśli do pożaru 
nieświadomie przyczynili się ro-
botnicy układający papę na dachu 
budynku. Przynajmniej kilkukrot-
nie byłam świadkiem, jak ludzie 
zwracają uwagę robotnikom, że 
nie zachowują ostrożności przy 
zgrzewaniu tej papy, że powinni 

bardziej uważać, bo zaraz wybuch-
nie pożar. Tymczasem dekarze od-
powiadali, że znają się na swojej 
pracy i żeby osoby postronne się 
nie wtrącały – mówi czytelnicz-
ka Gosia. – Wkrótce na dachu 
pojawił się ogień... – dodaje.

Strażacy przyznają, że nie-
ostrożność przy pracach dekar-
skich mogła być jedną z przyczyn 
wybuchu ognia przy Lwowskiej. 
– Z naszych oględzin na miej-
scu pożaru wynika, że ogień 
mógł powstać podczas kładze-
nia papy – mówi kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. – Ustalenie 

przyczyn pożaru jak zwykle 
w takich przypadkach należy 
do policji – dodaje.

– Prowadzimy czynności w tej 
sprawie. Powołamy biegłego z za-
kresu pożarnictwa, którego eks-
pertyza powinna dać odpowiedź, 
jak doszło do zaprószenia ognia 
– mówi kom. Dorota Nowak, 

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Władze Piastowa zapewniają, 
że mieszkańcy, którzy ewakuowa-
li się z budynku nie zostali bez da-
chu nad głową. – Wszystkim tym 
osobom zapewniliśmy na najbliż-
sze dni schronienie w Willi Mille-
ra. Opieka społeczna dostarczyła 
pogorzelcom artykuły pierwszej 
potrzeby, pracownicy MOPS-u 
są z nimi w stałym kontakcie – 
mówi Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – Prowadzimy rozmowy 
w kwestii wynajęcia od poniedział-
ku pokoi w hotelach robotniczych 
dla tych ludzi. Będą mogli tam 
mieszkać do zakończenia remontu 

budynku przy Lwowskiej. Koszty 
pokryje gmina z środków rezerwy 
kryzysowej – dodaje.

Jak długo potrwa remont? – 
Poprosiłem policję i straż pożar-
ną o jak najszybsze wykonanie 
protokołów po pożarze i wyko-
nanie innych działań. Gdy to się 
stanie będziemy mogli rozpo-
cząć remont. I nie chodzi tylko 
o odnowienie poddasza i dachu, 
który teraz zostanie już pokry-
ty blachą. Chodzi też o remont 
siedmiu mieszkań, które zosta-
ły zalane wodą podczas akcji 
gaśniczej. Myślę, że prace po-
trwają około dwóch miesięcy 
– zaznacza Kubicki.  (AF)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Pracownik jednej z grodziskich 
fi rm powiadomił policję o kradzieży 
na terenie zakładu. Z relacji zgła-
szającego wynikało, że zniknę-
ły elementy służące do produkcji 
urządzeń grzewczych. Ofi cer dy-
żurny komendy w Grodzisku wy-
słał na miejsce załogę policyjną. 

Pracownicy fi rmy wskazali jako 
podejrzanego Czesława R. Posta-
nowiono to sprawdzić. W szaf-
ce Czesława R. znaleziono część 
skradzionych przedmiotów. Był to 
dla policjantów sygnał, że należy 
dodatkowo przeszukać mieszka-
nie i garaż podejrzanego 50-latka. 

Skradziony towar chciał 
sprzedać w punkcie złomu 

W rezultacie natrafi ono na  resz-
tę skradzionych rzeczy. Właściciel 
fi rmy wycenił straty na ok. 5 tys. zł. 
Czesław R. został zatrzymany. Przy-
znał się do kradzieży. Jak twierdził, 
fi rmowy „towar” chciał sprzedać 
w punkcie złomu, a za otrzymane 
pieniądze kupić opał. (AF)
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Do pożaru 
nowym wozem
RASZYN
Raszyńska Ochotnicza 
Straż Pożarna ma 
kolejny wóz. Już 
wyjeżdżał do akcji.

O tym, że ochotnicza straż 
będzie miała nowy wóz 
bojowy informowaliśmy 
w wakacje ubiegłego ro-
ku. Władze gminy Raszyn 
ogłosiły wtedy przetarg na 
dostawę ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśni-
czego z napędem 6x6. Miał 
to być trzyosobowy pojazd, 
wyposażony w zbiorniki wo-
dy i środka pianotwórczego, 
autopompy, działko wodno-
-pianowe, skrytki na sprzęt 
oraz maszt oświetleniowy.

Wóz jest już na wyposaże-
niu strażaków. – Dotarł do 
nas pod koniec ubiegłego 
roku, natomiast do podzia-
łu bojowego został wprowa-
dzony w styczniu. Do akcji 
wyjeżdżał już kilka razy. 
To największy wóz bojo-
wy straży pożarnej w po-
wiecie, jest w stanie zabrać 
najwięcej wody – mówi 
Krzysztof Maciak, naczelnik
OSP Raszyn.

Nowy pojazd OSP Raszyn 
to MAN TGS 26.440, wypo-
sażony w 12-tonowy zbior-
nik wodny oraz 500-litrowy 
na pianę gaśniczą, z potęż-
ną autopompą. Kosztował 
806,6 tys. zł. Na zakup po-
jazdu złożyły się: Urząd 
Gminy Raszyn (175 tys. zł), 
pruszkowska komenda po-
wiatowa straży pożarnej 
(80 tys. zł), komenda woje-
wódzka (150 tys. zł), komen-
da główna (100 tys. zł). Część 
kosztów pokrył Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
(201,6 tys. zł). OSP Raszyn 
wyłożyła 100 tys. zł.

Raszyńska straż ma czte-
ry samochody pożarnicze. 
Oprócz najnowszego, jest 
też drugi ciężki wóz bojo-
wy tej samej marki, star na 
podwoziu mana oraz rozpo-
znawczy samochód terenowy 
isuzu. To wozy do akcji, ale... 
– Mamy też piękny zabytko-
wy samochód marki Steyer 
z 1944 roku, który wciąż jest 
na chodzie, jeździ na różne 
parady. Mamy też wóz kon-
ny z sikawką ręczną z 1900 r. 
– mówi Maciak.  (DP)

REGION
Firma Hetman 
podpisała porozumienie 
ze stowarzyszeniem 
EKON, działającym 
m.in. na terenie 
Żyrardowa. Dzięki temu
osoby niepełnosprawne 
umysłowo nie 
stracą pracy.

Misją stowarzyszenia EKON 
jest tworzenie miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych. 
Głównie dla cierpiących na cho-
roby psychiczne. W Żyrardo-
wie EKON posiada własną 
sortownię odpadów i zatrud-
nia w niej właśnie osoby niepeł-
nosprawne. Problem w tym, że 
po wejściu w życie nowej usta-
wy śmieciowej przyszłość sor-
towni i jej pracowników stanęła 
pod znakiem zapytania.

Z pomocą przyszedł Mieczy-
sław Ciechomski, prezes fi rmy 
Hetman. Postanowił nawiązać 
współpracę ze stowarzyszeniem. 

– Cieszę się, że mogę pomóc lu-
dziom, dla których praca jest 
szczególnie ważna – powiedział 
Ciechomski. – Pracowali tu już 
wcześniej, znali dobrze teren, dla-
tego postanowiliśmy skorzystać 
z ich doświadczenia – dodał.

Z takiego obrotu sprawy cie-
szą się mieszkańcy Żyrardowa. 
Pracownicy EKON-u są odpo-
wiedzialni za obsługę aż 1800 
posesji, a właściciele działek 
chwalą sobie ich działalność. 

Ważnym aspektem sprawy 
jest to, że EKON daje zatrudnie-
nie niepełnosprawnym, którym 
szczególnie trudno jest znaleźć 
pracę. Ma to znaczenie nie tyl-
ko ze względu ekonomicznego, 
ale przede wszystkim terapeu-
tycznego. – Dzięki  podpisanemu 
porozumieniu udało się urato-
wać wszystkie miejsca pracy 
– poinformował Grzegorz Ło-
da, przedstawiciel stowarzysze-
nia EKON. Firma Hetman z rąk 
EKON-u otrzymała specjal-
ne podziękowania.  (AS)

Hetman przyszedł z pomocą
osobom niepełnosprawnym

ADAM 
FABISIEWICZ 

BRWINÓW
Wracamy do sprawy 
niebezpiecznego zjazdu 
z wiaduktu w Koszajcu. 
Od zapowiedzi 
urzędników, iż zajmą 
się sprawą minęło pół 
roku, a wciąż jej nie 
rozwiązano. Dlaczego?

P ierwszy raz o problemie 
informowaliśmy w sierp-
niu. Mieszkańcy mówili 

wówczas, że nieopodal wiaduktu 
przy skręcie od strony Brwino-
wa do Koszajca znajduje się rów. 
W związku z tym, że zakręt jest 
ostry, a miejsce nieoświetlone 
ruch jest na drodze ryzykowny, 
można we wspomnianym rowie 
„wylądować”. Sytuację poprawi-
łoby ustawienie bariery. Urzęd-
nicy powiatu pruszkowskiego, 
administratora drogi zapewniali, 
że przeanalizują sprawę.

– Jak nic nie było zrobione 
w sprawie barierki w Koszajcu, 
tak nadal nie jest – irytuje się czy-
telnik Marcin.

– Od czasu naszej rozmowy 
w sierpniu mieliśmy jeszcze kilka 
innych zgłoszeń od mieszkańców, 
którzy zwracali uwagę na niebez-
pieczeństwo tego zakrętu. Prosili 

Zjazd wciąż niebezpieczny

o ustawienie oznakowania i jakiejś 
zapory drogowej chroniącej przed 
wypadnięciem z trasy. Podobne pi-
smo wystosował do powiatu tak-
że burmistrz Brwinowa. Problem 
polega jednak na tym, że wiadukt 
w Koszajcu znajduje się cały czas 
pod opieką Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, któ-
ra budowała tę przeprawę wraz 
z autostradą A2 – mówi Jerzy 
Kongiel, naczelnik Wydziału In-
westycji i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 
– Obiekt jest na gwarancji reali-
zowanej przez GDDKiA. My nie 
możemy nic tam robić dopóki nie 
dostaniemy dokumentacji esta-
kady. 4 października ubiegłego 
roku przesłaliśmy natomiast pi-
smo do rządowej agendy w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa na 

wiadukcie. Do dziś nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi – dodaje.

Co na to Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad? 
– Kwestia poprawy bezpieczeń-
stwa w rejonie wiaduktu bie-
gnącego nad A2 w Koszajcu jest 
analizowana. Rozważamy usta-
wienie oznakowania w formie ta-
blic prowadzących U 3b lub U 3e. 
Zmiana w projekcie organizacji 
ruchu zostanie uwzględniona 
w marcu tego roku. Jeśli chodzi 
o przekazanie dokumentacji po-
wykonawczej wiaduktu do powia-
tu pruszkowskiego, jesteśmy na 
etapie kompletowania dokumen-
tów. Po dokonaniu tej czynności 
przekażemy dokumentację powia-
towi – mówi Małgorzata Tarnow-
ska, rzecznik prasowy warszaw-
skiego oddziału GDDKiA. 

Sprawa zjazdu z wiaduktu w Koszajcu od miesięcy czeka 
na rozwiązanie. Czy pojawi się barierka lub oznakowanie?na rozwiązanie. Czy pojawi się barierka lub oznakowanie?

Znikną dziury w nawierzchniach
RASZYN
Do końca sierpnia 
ulice Nauczycielska 
i Spółdzielcza w Raszynie 
mają przejść remont. 
Przetarg już ogłoszono.

Nauczycielska i Spółdzielcza 
znajdują się po wschodniej stro-
nie Raszyna. Stanowią dojazd 
do okolicznych posesji. Asfalto-
we nawierzchnie dróg pełne są 
dziur i nierówności. 

Władze gminy ogłosiły więc 
przetarg na ich przebudowę. Na-
uczycielska i Spółdzielcza będą 
miały nawierzchnię z betonu asfal-
towego na podbudowie z kruszy-
wa. Z obu stron jezdni wykonawca 
położy chodniki z kostki brukowej. 
Z podobnego materiału powsta-
ną zjazdy do okolicznych posesji. 

Inwestycja obejmuje także wy-
konanie kanalizacji deszczowej 
(m.in. przykanalików, studzie-
nek deszczowych, rewizyjnych) 
która zapewni odpowiednie
odwodnienie ulic.

Gmina zastrzegła, aby pra-
ce w pobliżu drzew prowadzić 
ręcznie, chodzi o to, aby nie 
uszkodzić korzeni. Wykonawca 
zostanie również zobowiązany 

do sporządzenia (na czas robót) 
projektu organizacji ruchu. Będzie 
musiał uwzględnić możliwość do-
jazdu do okolicznych posesji. Po-
nadto prace przy przyłączach 
muszą być tak zaplanowane, aby 
nie nastąpiły dłuższe przerwy 
w dostawie wody dla mieszkańców.

Wszystkie roboty powin-
ny się zakończyć do 29 sierpnia 
tego roku.  (DP)

Z Reguł do Pęcic rowerem
MICHAŁOWICE
Wiele wskazuje, że 
jeszcze w tegoroczne 
wakacje rowerzyści 
zyskają nową trasę 
z Reguł do Pęcic. 
Gmina Michałowice 
ogłosiła przetarg na 
wykonawcę inwestycji.

W jej ramach wybudowana zo-
stanie ścieżka rowerowa o dłu-
gości ok. 900 metrów biegnąca 
wzdłuż al. Powstańców Warsza-
wy. Docelowo ma ona stanowić 
dogodne połączenie dla cykli-
stów jadących  z Reguł do Pęcic 
i odwrotnie. Będzie prowadziła 
od ul. Granicznej (Reguły) do 
rzeki Raszynki (Pęcice).

Wykonawca ścieżki odpo-
wiednio przygotuje teren – usu-

nie nadmiar ziemi, wymieni 
grunt. Potem przystąpi do uło-
żenia nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej wraz z obrze-
żami. Aby zapewnić rowerzy-
stom bezpieczeństwo, wokół 
nowej trasy pojawią się stalo-
we wygrodzenia. Nie zabraknie 
też odpowiedniego oznakowa-
nia drogowego o zasadach po-
ruszania się po ścieżce.

Cała inwestycja powinna zo-
stać zrealizowana w ciągu czte-
rech miesięcy od chwili podpi-
sania umowy z wykonawcą. 
Nowej ścieżki rowerzyści mo-
gą się więc spodziewać w wa-
kacje. Przedsięwzięcie w przy-
szłości będzie też miało drugi 
etap – urzędnicy chcą, aby ścież-
ka dla cyklistów dochodziła do 
ul. Kuchy w Michałowicach.  (AF)
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Hetman przyszedł z pomocą
osobom niepełnosprawnym

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

Opieka nad bezdomnymi 
psami i kotami

Fundacja Przyjaciele Braci 
Mniejszych z Jabłonny była 
jedynym oferentem zaintere-

sowanym opieką nad bezdomnymi 
psami z terenu gminy Brwinów. Bę-
dzie się zajmować ich odławianiem 
i zapewnieniem im opieki wetery-
naryjnej oraz miejsca w schronisku. 
W warunkach przetargowych za-
pisano, że w ciągu roku do schro-
niska trafić może 40 sztuk, ale już 
w pierwszych dniach obowiązywa-
nia umowy do schroniska w No-
wym Dworze Mazowieckim zostało 
przewiezionych kilka czworonogów.  
Opieka nad każdym z nich kosztuje 
ponad 3,5 tys. zł, a całkowita wartość 
zamówienia wynosi 142 tys. zł.

Zdjęcia zwierząt odłowionych z tere-
nu gminy Brwinów publikowane są na 
Facebooku i udostępniane na stronie 
ww.facebook.com/Brwinow.

Gmina Brwinów zachęca właścicie-
li psów do skorzystania z darmowego 
chipowania. Akcja jest fi nansowana 
w 100% z budżetu gminy. Gmina współ-
pracuje z Polskim Towarzystwem 
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, 
a Towarzystwo – z lekarzami wetery-
narii. Straż Miejska w Brwinowie dys-
ponuje zaś czytnikiem, który umożliwia 
odczytanie danych właścicieli i nawią-
zanie z nimi kontaktu. Jeśli pies nie jest 
zachipowany i zostanie przekazany do 
schroniska, właściciel odzyska go po 
uregulowaniu należności za pobyt psa.

Gmina Brwinów finansuje tak-
że opiekę nad bezdomnymi kotami. 
Umowa podpisana z lekarzem wete-
rynarii Janem Rożniatowskim obej-
muje odławianie, sterylizację lub 
kastrację wolno żyjących kotów odła-
wianych na terenie gminy Brwinów 
i wypuszczenie w miejsce ich odło-
wienia po 3-dniowej rekonwalescencji. 
Przewidywana liczba to 200 zwierząt. 
Wartość umowy: 27 tys. zł.

Najlepszym rozwiązaniem było-
by znalezienie dla bezdomnych zwie-
rząt nowego domu. Adopcja zwierząt 
jest możliwa zarówno w przypadku 
psów, jak i kotów. Więcej informa-
cji: Referat Gospodarki Komunalnej, 
tel. 22 738 26 37. 

Bezdomnymi psami z terenu gminy Brwinów zajmie się w 2014 r. Fundacja Przyjaciele 
Braci Mniejszych z Jabłonny. Kilka czworonogów już trafi ło do schroniska w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Bezdomne koty będą sterylizowane i wypuszczane w miejscu ich znalezienia.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego w 2014 roku 
w zakresie podtrzymywania trady-
cji i rozwoju świadomości narodowej 

oraz w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym. 
Organizacje pozarządowe mogą skła-
dać oferty do 10 marca 2014 r. do 
godz. 16.00. Więcej informacji na 

www.ngo.brwinow.pl oraz pod nu-
merem tel. 22 738 26 29. Zostały 
już ogłoszone wyniki konkursu na 
wspieranie i upowszechnianie kultury 
fi zycznej. (PR)

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Więcej informacji:  
Referat  
Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Brwinów, bud. II
ul. Tadeusza Kościuszki 4A 
pok. 23

 22 738 26 37
 www.brwinow.pl

BEZPŁATNE
CHIPOWANIE 
Psów

Akcja chipowania psów jest częścią reali-
zowanego w gminie Brwinów „Programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
Gmina współpracuje z Polskim Towarzy-
stwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, 
a Towarzystwo – z lekarzami weterynarii.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości  
ziarnka ryżu, umieszczane tuż pod skórą zwierzęcia  
na grzbiecie lub karku. Zabieg jest odczuwany przez 
zwierzę jak każdy inny zastrzyk. Za pomocą czytnika, 
jaki posiadają m.in. lekarze weterynarii i straże miejskie, 
można odczytać informacje o właścicielu zwierzęcia  
i zawiadomić go o odnalezieniu psa.

100% dofinansowania 
z budżetu gminy Brwinów

BRWINÓW
gabinet „Weta”
ul. Rynek 13
 22 729 44 82

Gabinety weterynaryjne, w których można chipować psy w ramach akcji:

BRWINÓW
gabinet weterynaryjny

ul. Okopowa 10
 22 729 75 20  
     694 758 717

BRWINÓW
Lecznica Vet Med
w Galerii Brwinów

ul. Grodziska 46
 22 758 31 00 
     

ŻÓŁWIN
Pod 
Skowronkiem
ul. Świerkowa 16
 22 729 44 82

PRUSZKÓW
przychodnia wet.

ul.  Gordziałkowskiego 5

 22 758 79 42 
     

BEZPŁATNE
CHIPOWANIE 

Akcja chipowania psów jest częścią reali-
zowanego w gminie Brwinów „Programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

Polskim Towarzy-Polskim Towarzy-Polskim Towarzy
stwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, 

lekarzami weterynarii.

Chip to małe urządzenie elektroniczne wielkości 

100% dofinansowania
z budżetu gminy Brwinów

Dofinansowanie 
przysługuje 
tylko mieszkańcom 
gminy Brwinów, 
do zwierząt stanowiących 
ich własność, 
posiadających aktualną 
książeczkę zdrowia. 

Rumba się znalazła w schronisku na Paluchu (...). 
Zaleciała aż do Warszawy i tylko dzięki chipowi 
wróciła do domu. 
Pragnę w związku z tym podziękować gminie 
Brwinów za finansowanie chipowania psów; 
tylko dzięki temu odzyskałam moją Rumbę.

Wpis mieszkanki Brwinowa z 8 stycznia 2014 r. na stronie:

 www.          .com/Brwinow
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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

 ► FRYZJERKĘ/RA Z DOŚWIADZENIEM I 
STAŻYSTĘ.ZAPEWNIAMY SZKOLENIA.
SALON LOREAL BRWINÓW 607052845

Poszukuję kobiet do pracy 
przy sprzątaniu oraz pracowników 
ochrony (mile widziane osoby 
z orzeczeniem niepełnosprawności).
Praca na terenie Pruszkowa.  
Umowa o pracę. Telefon 
kontaktowy: 668634674 

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 ekspedientkę do 
fi rmowego sklepu mięsnego 
w Pruszkowie. Wiadomość: 
sklep mięsny, ul. Sprawiedliwości 2/1 
lokal A. Tel. 25 632 80 12 
lub 696 449 801 

 ► Zatrudnię fryzjerkę oraz 
manikiurzystkę. umowa o pracę. 
Salon Denique Janki. 609242500

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

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

Szukam pracy

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

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

 ► Dom w Raszynie 
tel. 501185877 

 ► Dom w Żyrardowie 
tel. 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 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 1300 m.
Utwardzony ,oświetlony. Przy ul. 
DZIAŁKOWEJ. 1800 zł. TEL 600 214 802
 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609-218-062 

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

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

 ► 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 – 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 

 ► Poloneza, Nexie. 668-171-639 

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
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

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 

 ► Wycinka drzew  535002366

 ► 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 

USŁUGI BUDOWLANE

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

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

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/14 1000 90.000 9.000 900

5. 112/15 1001 90.000 9.000 900

6. 112/19 1002 90.000 9.000 900

7. 112/20 1001 90.000 9.000 900

8. 112/21 1000 90.000 9.000 900

9. 112/22 1013 91.000 9.000 910

10. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

11. 112/12 690 62.000 7.000 620

12. 112/16 750 67.000 7.000 670

13. 112/17 750 67.000 7.000 670

14. 112/24 752 68.000 7.000 680

15. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A  
w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudowane, uregulowane 
w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 
53/57 Warszawa do dnia 24.03.2014 r.  Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta  
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  
ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz 
www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a,  
pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.

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

JA
ZD

USŁUGI KSIĘGOWE
Katarzyna Wiśniewska

certyfikat księgowy  
Nr 64054/201

 
PEŁEN ZAKRES

• Księgi Handlowe • Książki Przychodów 
i Rozchodów • Ryczałt • Vat • Zus • Pit

 
05-800 Pruszków, ul. Apteczna 6
tel. (22) 728-01-04, 502-114-120

kwisniewska@wp.pl
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 

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 

w w w . m a z o w s z e . w a w . p l 
Dyrekcja z astr zega sobie możliwość zmian w reper tuar ze       
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sob
10:00
-20:00

18:00

12
Weekend na ludowo 

„Cud mniemany,  
czyli Krakowiacy i Górale”

niedz
10:00 
-20:00

11:00

17:00

13

Weekend na ludowo 

„Piękna nasza Polska cała”
koncert edukacyjny

„Kalejdoskop Barw Polski”

sob
17:00 2 6 „Edith i Marlene” 

R E P E R T U A R

M
A

R
Z

E
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sob
18:00 8 Koncert z okazji Dnia Kobiet 

„Kalejdoskop Barw Polski”

śr
12:00 12 „Piękna nasza Polska cała” 

koncert edukacyjny

czw 

12:00 13 „Piękna nasza Polska cała” 
koncert edukacyjny

sob
18:00 15 „Cud medyczny w Wilkowyjach”

sob
18:00 22 „Edith i Marlene” 

niedz
17:00 23 „Edith i Marlene” 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy  
w Michałowicach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 26 lutego 2014 r. do 
dnia 18 marca 2014 r. Wykaz nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i w najem. 

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

Express serwis:
komputery,  

laptopy, anteny
Pisemna gwarancja

Naprawy w 24h
Dojazd do klienta
tel: 731-720-294

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 
„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową 
i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska 
w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek 
Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego – etap 
III oraz powiatu żyrardowskiego – etap I – szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów”.
   Na działkach woj. mazowieckiego :
powiat grodziski, miasto Grodzisk Mazowiecki, jednostka ewidencyjna 140504 5 Grodzisk 
Mazowiecki 
obręb 0033 Wólka Grodziska:  dz. nr 141/8,  141/7,  141/6  
obręb 0016 Kozery:  dz. nr 166/2,  166/3,  166/4,  166/5  
obręb 0015 Kozerki:  dz. nr 12/1,  12/2,  12/3,  17/2,  20
powiat grodziski, gmina Jaktorów, jednostka ewidencyjna 140505 2 – Jaktorów
obręb Chylice:   dz. nr 110,  109,  108,  107  103  111/6  84,  98,2,  98/7, 36/5,  36/1,  38/5   
obręb Chylice Kolonia:  dz. nr 129/2,  130/2,  127/126,  64/4,  87/801,  68/2,  187,  500,  501,  502,  
64/2,  81,  158,  125/2,  122/2,  486,  473/2,  159/1,  159/2,  157/10,  160/3
obręb 0010 Jaktorów:  dz. nr 656/2,  585/4,  585/13,  611/5,  532/4,  93/3,  92/8,  153/6,  154,  
155/1,  1/12,  1/13,  1/15,  390/8,  390/5,  38/1,  388/5, 3,  390/6,  392,  532/8,  593/3,  593/2,  
593/4,  249,  239/3,  239/2,  239/1,  237/6,  93/2,  79/6,  80/6,  78/6,  77/10,  326
obręb 0011 Kolonia Jaktorów:  dz. nr 289/2,  369/2,  371,  234/2,  288,  328/5,  328/3,  328/4,  
328/2,  329/3,  184/2,  365/3
obręb 0015 Stare Budy: dz. nr  300/1,  407,  236/6,  248,  400
obręb 0014  Sade Budy:  dz. nr  48
obręb 0013 Międzyborów:  dz. nr  285/1,  283,  192
powiat żyrardowski, gmina Żyrardów, jednostka ewidencyjna143801 1 – Żyrardów
obręb 0005:  dz. nr 5568  
Ocena przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:WIŚ-
III.7840.2.182.2013.MN, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
ww. inwestycji.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda 
Mazowiecki. Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do 
wydania opinii, dotyczącej tego uzgodnienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie. 
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć 
uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury 
i  Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pok.  600). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w  Warszawie. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski 
złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowej sprawie odbędzie się rozprawa administracyjna 
otwarta dla społeczeństwa, w dniu 13 marca 2014 roku, o godzinie 12:00, w Sali siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Warszawskiej 2 w Jaktorowie. 
Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz 
przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą się wypowiadać co do wyników 
postępowania dowodowego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 267, t. j.) w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie 
obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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