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Nadal nie ma konkretnej daty przeniesienia przejazdu kolejowego na ulicę Przejazdową

WIĘCEJ  2

Bo
Lo

 s
ko

c
ZY

La
sANNA 

SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kolejarze przygotowują 
się do przeniesienia 
przejazdu kolejowego 
w Pruszkowie. Kłopot 
w tym, że układ 
drogowy wciąż nie jest 
gotowy. Kto zawinił?

P KP Polskie Linie Kole-
jowe prowadzą moder-
nizację linii Warszawa 

– Skierniewice. Jednym z zadań 
realizowanych w ramach tego 
przedsięwzięcia jest przeniesie-
nie pruszkowskiego przejazdu 
kolejowego z ulicy Działkowej 
na ul. Przejazdową. Zarządcy 
dróg prowadzących do nowej 

przeprawy mają jednak pro-
blem. Układ drogowy nie jest 
jeszcze gotowy. 

Jako powód takiej sytuacji po-
dają niezdecydowanie kolejarzy, 
bo ci nie potrafili wyznaczyć 
konkretnego terminu przenie-
sienia przeprawy. I nie potrafi ą 
jej określić również dziś. 

– W tej chwili nie możemy 
jeszcze podać konkretnej daty 
rozpoczęcia prac przy przeno-
szeniu przejazdu kolejowego 
z ul. Działkowej na Przejazdową, 
ale chcemy rozpocząć to przed-
sięwzięcie na przełomie kwietnia 
i maja – mówił jeszcze w mar-
cu Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK. 

Zawirowania wokół przejazdu

 Prace przy dostosowaniu układu drogowego do planowanego przejazdu
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W następnym wydaniu (25.04) DODATEK PRZEDSZKOLAK. Zapraszamy do współpracy.
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tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 80 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m- 3 pokoje 80m22
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- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m22
- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m2
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- 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
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3750 zł /m
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Pruszkowski Bieg Wolności. Lista startowa się zapełnia
PRUSZKÓW
Biegacze z naszego 
regionu do kalendarza 
powinni wpisać 
kolejną imprezę. 
1 czerwca odbędzie 
się Pruszkowski 
Bieg Wolności.

Choć ilość informacji o zawo-
dach jest jeszcze dość skromna, 
to lista startowa szybko się zapeł-
nia. Organizatorzy, miasto Prusz-
ków i Poland Running Academy, 
co jakiś czas zdradzają szczegóły 

Biegu Wolności. Wiadomo już, że 
zawodnicy wystartują ze stadio-
nu Znicza tam też będą fi niszo-
wać. Przebiegną 10 kilometrów, 
ale którędy? – Czekamy na prze-
kazanie nam dokładnej trasy bie-
gu. Mogę zdradzić, że będzie ona 
przebiegać drogami powiatowy-
mi i miejskimi. Głównie skłania-
my się do skierowania biegaczy na 
teren Ostoi – mówi Anna Prach-
niak, odpowiedzialna za sport 
w pruszkowskim urzędzie miej-
skim. – Konieczne będzie czaso-
we wyłączenie niektórych dróg. 

Jak zatem sytuacja wygląda dziś? 
– W dalszym ciągu nie mamy 
konkretnej informacji. Trwa-
ją jeszcze ostatnie uzgodnienia 
z zarządcami dróg. Gdy układ 
drogowy będzie gotowy ruszy-
my z pracami. Przejazd musi zo-
stać przeniesiony do końca roku 
– twierdzi Maciej Dutkiewicz.

Kłopot w tym, że kolejarze nie 
mają chyba rozeznania w sytu-
acji drogowej. Wciąż trwają bo-
wiem prace związane z budową 
ul. Przyszłości i przebudową 
ul. 36 Pułku Piechoty Legii Aka-
demickiej. – Musieliśmy skrócić 
czas realizacji tego przedsięwzię-
cia. Kolejarze poinformowali nas 
pisemnie, że przejazd kolejowy 
zostanie przeniesiony w czerw-
cu tego roku. Nie mogliśmy po-
zwolić, by mieszkańcy i kierowcy 
zostali bez dogodnego dojazdu do 
nowej przeprawy. Obecnie dwa 
etapy realizujemy jednocześnie, 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 a wszystkie prace chcemy zakoń-
czyć jeszcze w tym roku – mówi 
Jerzy Kongiel, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Drogownic-
twa Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. – Nagłe przesu-
niecie terminu przez kolejarzy 
skomplikowało życie zarówno 

pierwszy etap przebudowy tej 
drogi od planowanego przejaz-
du do ul. Południowej. Prace na 
tym odcinku powinny zakończyć 
się w czerwcu, bo taki termin da-
li nam kolejarze. W wakacje ru-
szymy z kolejnym odcinkiem 
ul. Przejazdowej od ul. Promyka 

do ul. Żbikowskiej. To zadanie 
obejmuje również budowę no-
wego mostu na rzece Utracie. Na 
ten etap otrzymaliśmy dofi nan-
sowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– mówi Andrzej  Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Czemu prac na Przejazdowej 
nie udało się wykonać wcześniej? 
– W ubiegłym roku starostwo po-
wiatowe przebudowywało most 
na Utracie w ciągu ul. Prusa. Spo-
wodowało to duże utrudnienia 
w centrum Pruszkowa – wyjaśnia 
Andrzej Kurzela. – Przebudowa 
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 Trwają roboty związane z przebudową ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej

nam, ale jeszcze bardziej odczuli 
to mieszkańcy, którzy muszą się 
zmagać z utrudnieniami – dodaje.

Pojawia się kolejny problem, 
bowiem na zakończenie prze-
budowy wciąż czeka ul. Prze-
jazdowa. – Obecnie realizujemy 

Obecnie 
realizowany 
jest pierwszy 
etap przebudowy 
ul. Przejazdowej

Utrudnienia nie powinny jednak 
trwać dłużej niż godzinę – dodaje.

Na stronie biegu można zna-
leźć podobne informacje. „Prze-
prowadzamy obecnie atesty trasy. 

Chcemy, by była jak najbardziej 
przyjazna biegaczom i jak naj-
mniej utrudniająca ruch. Nie jest 
to łatwe zadanie w Pruszkowie, ale 
mamy już fajny wariant. Wkrótce 
przedstawimy szczegóły.”

Na liście startowej kilka dni 
temu znajdowało się niespełna 
300 zgłoszeń. Jeśli ktoś jeszcze 
ma chęć udziału w Pruszkowskim 
Biegu Wolności powinien się po-
spieszyć, bowiem organizatorzy 
ustalili limit biegaczy na 400.

Pobiegną nie tylko młodzież 
i dorośli. Także dla najmłodszych 

przygotowano atrakcje. – Chce-
my zaktywizować jak najwięk-
szą grupę osób, bez względu na 
wiek. Przedszkolaki będą biegać 
na dystansie 100 metrów, ucznio-
wie z klas I-III oraz IV-VI na dy-
stansie 400 m, a gimnazjaliści do 
pokonania będą mieli 1000 m.
Uczniowie klas ponadgimnazjal-
nych mogą się zgłaszać do bie-
gu głównego – podkreśla Anna 
Prachniak. – Najmłodsi nie będą 
biegali po ulicach. Ich rywaliza-
cja odbędzie się na terenie Zni-
cza – dodaje.Kiedy zatem pozna-

ul. Przejazdowej była planowana 
na ubiegły rok, ale prezydent po-
stanowił ją przesunąć właśnie ze 
względu na przebudowę ul. Pru-
sa – zaznacza. 

Jak władze Pruszkowa oceniają 
„niezdecydowanie” kolejarzy co do 
terminu przeniesienia przejazdu? 
Okazuje się, że ewentualne opóź-
nienia byłyby im na rękę. – Jeśli 
przejazd zostanie przeniesiony 
w czerwcu, to na czas remontu 
drugiego odcinka ul. Przejazdowej 
kierowcy będą musieli jeździć ob-
jazdami. Ciężarówki pojadą przez 
Moszna, a osobówki ul. Promyka – 
wyjaśnia Andrzej Kurzela. – Gdy-
by kolejarze przenieśli przejazd 
w drugiej połowie roku to było-
by to korzystniejsze dla wszyst-
kich. Zarówno my, jak i powiat 
wszystkie prace chcemy zakoń-
czyć w tym roku. Gdyby koleja-
rze zechcieli termin przeniesienia 
przejazdu skoordynować z robo-
tami drogowymi, to kierowcy nie 
musieliby się zmagać z utrudnie-
niami – dodaje. 

Piątek, 18 Kwietnia 2014

my trasę biegu głównego? – Za-
prezentujemy ją w najbliższych 
dniach albo zaraz po świętach 
– mówi Anna Prachniak.  (AS)

W biegu głównym 
zawodnicy będą  
mieli do pokonania 
10 kilometrów
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Zawirowania wokół przejazdu

Pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie 
Świąt Wielkanocnych życzy Grupa Wpr Media
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MIEJSCE 
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REKLAMĘ

22 758 77 88

Kancelaria Adwokacka
Adwokat 

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

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY | WIZYTÓWKI 
ULOTKI i wiele więcej... 22 753 79 90

690 244 774
www.alsprint.pl
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Na torach Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej doszło do tragicz-
nego wypadku. Pociąg śmiertel-
nie potrącił mężczyznę. Zdarze-
nie miało miejsce 13 kwietnia. 
– Około godz. 23.50 otrzymaliśmy 
informację, że między przystan-
kami Jordanowice i Radońska 

w Grodzisku Mazowieckim 
doszło do wypadku. Pociąg 
WKD potrącił mężczyznę. 
Poszkodowany został zabrany 
do szpitala, ale niestety nie 
udało się go uratować. Był to 
45-letni mieszkaniec Grodziska 
Mazowieckiego – mówiła asp. 

Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. 
– Sprawa jest przez nas analizo-
wana, ale raczej nie było to 
samobójstwo. Wiele wskazuje 
na to, że był to nieszczęśliwy 
wypadek – dodawała. (DP)

Pociąg WKD śmiertelnie 
potrącił człowieka

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 18 Kwietnia 2014

Mieszkańcy 
wybiorą 
siłownie
NADARZYN
Aż dziewięć siłowni 
plenerowych powstanie 
w najbliższym czasie 
na terenie gminy.

Władze Nadarzyna rozpo-
czynają gromadzenie fundu-
szy na inwestycję, a miesz-
kańcy mogą wybierać urzą-
dzenia z jakich będą chcieli 
korzystać.

Na jednej z najbliższych 
sesji radni najprawdopodob-
niej podejmą uchwałę, w myśl 
której przekażą środki fi nan-
sowe na budowę siłowni ple-
nerowych. – Szacujemy, że ta 
inwestycja może pochłonąć 
nawet 300 tys. zł – przyzna-
je Janusz Grzyb, wójt gmi-
ny. Okazuje się bowiem, 
iż poza zakupem sprzętu 
i kosztami montażu gmina 
będzie musiała ponieść tak-
że koszty dzierżawy grun-
tu. – Wiele wskazuje na to, 
że dwie siłownie powstaną 
na terenach nienależących 
do gminy. Trwają negocja-
cje dotyczące warunków 
umowy – informuje wójt.

A siłownie zlokalizowane 
byłyby w Starej Wsi oraz Sza-
motach. Ponadto z ćwiczeń 
pod chmurką będą mogli ko-
rzystać mieszkańcy Nada-
rzyna, Młochowa, Ruśca, 
Strzeniówki, Woli Krako-
wiańskiej, Wolicy oraz Ko-
stowca/Rozalina. – Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, siłownie oddane 
zostaną do użytku w wakacje 
– mówi Janusz Grzyb.

O tym, jak będą wygląda-
ły, a dokładnie mówiąc ja-
kie urządzenia się w nich 
znajdą zdecydują miesz-
kańcy poszczególnych miej-
scowości. Do 22 kwietnia 
prowadzona jest – przez 
nadarzyński magistrat – an-
kieta w tej sprawie. Przykła-
dowe urządzenia prezen-
towane są na Facebooku, 
na profilu gminy Nadarzyn. 
Głosy można oddawać przez 
opcję „Lubię to” lub bezpo-
średnio u osób wyznaczo-
nych w poszczególnych 
miejscowościach. Lista na-
zwisk zamieszczona jest na 
stronie internetowej nada-
rzyńskiego urzędu.  (MAP)

Z Grodziska na obiad do Krakowa?
DOMINIK 
PIETRASZEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Z Grodziska w kilkanaście 
minut do Warszawy, 
a także bezpośrednio 
do Krakowa i Katowic? 
– To realne – przekonuje 
burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

T rwa remont linii kolejo-
wej Warszawa – Skier-
n i e w i c e .  Ko l e j a r z e 

modernizują perony, kładą no-
we torowiska. Niewykluczone, 
że dzięki całej inwestycji po-
ciągi pospieszne zatrzymają 
się w Grodzisku Mazowieckim. 

– W przyszłym roku będą ob-
chody 170-lecia Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej i wtedy też 
będzie odsłonięcie pomnika kole-
jarza, który będzie... zatrzymywał 
pociągi pośpieszne w Grodzisku 
– mówi obrazowo burmistrz Be-
nedykciński. – I to będą nie tyl-
ko składy do Warszawy. Należy 
pamiętać, że kolej modernizuje 

trasy do Krakowa i do Katowic. 
To jest dla nas bardzo ważne, bo 
w najbliższych latach będzie moż-
na do Krakowa z Grodziska prze-
jechać dużo szybciej niż obecnie. 
Bardzo bym chciał np. skoczyć na 
obiad do Krakowa i wrócić. O po-
ciągi pospieszne mocno się starali-
śmy. Przekonywaliśmy wzrostem 
liczby mieszkańców, bo gmina 

największym skupiskiem lud-
ności po zachodniej stronie 
Warszawy – dodaje.

Kolejarze zaznaczają, że po 
remoncie linii wszystkie pociągi 
kursujące po Centralnej Magi-
strali Kolejowej będą mogły za-
trzymać się na grodziskiej stacji. 
– Po zakończeniu robót moder-
nizacyjnych najszybszy pociąg 
z Grodziska będzie mógł doje-
chać pod Wawel po około dwóch 
godzinach. W tym roku przygoto-
wujemy CMK do tego, żeby składy 

jeździły po niej 200 km/h. W ro-
ku przyszłym magistrala będzie na 
pewno przygotowana do wyższych 
prędkości – mówi Maciej Dutkie-
wicz, rzecznik prasowy PKP Pol-
skich Linii Kolejowych.

Burmistrz Grodziska zapo-
wiada również „małą rewolucję” 
komunikacyjną. – Postaramy 
się przy udziale wiceprezyden-
ta Warszawy i marszałka woje-
wództwa doprowadzić do tego, 
aby zupełnie przemodelować sys-
tem funkcjonowania transportu 

publicznego w aglomeracji war-
szawskiej. Niewykluczone więc, 
że do Grodziska będzie dojeżdża-
ła też eskaemka. Ale to musi być 
inaczej zorganizowane. Obecnie 
jest kompletny bałagan. Chcemy 
ucywilizować komunikację i wie-
my jak to zrobić. Byłem w Berli-
nie, w Wiedniu, przyjrzałem się, 
pouczyłem. Mamy ekspertów, 
którzy wiedzą jak to zrobić, po-
staramy się to zmienić. O kon-
kretach poinformujemy wkrótce 
– zaznacza Benedykciński. 
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Jest duża szansa, że pociągi pospieszne będą się zatrzymywać na grodziskiej stacji kolejowej

Przeciwni ekranom, bo te... spotęgują hałas
RASZYN
Właściciele gospodarstw, 
wzdłuż których będzie 
przebiegała trasa S8 
oraz łącznik nowej arterii 
z krajową „siódemką” 
i drogą 721, protestują 
przeciwko budowie 
ekranów akustycznych.

Mieszkańcy są jednomyślni 
w proteście, czemu dali wyraz 
w trakcie spotkania, jakie odby-
ło się w raszyńskiej szkole pod-
stawowej. Uczestniczyli w nim 
również wicewojewoda Dariusz 
Piątek, przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz fi rmy Strabag – 
wykonawcy inwestycji.

Inwestycji, która od dłuższe-
go czasu wzbudza kontrower-
sje. Przede wszystkim związane 
z planowaną budową ekranów 
akustycznych. W przypadku 
trasy S8 chodzi o zmniejszenie 

ich liczby, natomiast w kwestii 
budowy łącznika, a tym samym 
modernizacji al. Krakowskiej, 
mieszkańcy domagają się rezy-
gnacji z ekranów. Ich zdaniem 
ekrany oddzielą hale, maga-
zyny czy punkty usługowe od 
trasy, a biorąc pod uwagę, że 

będzie spotęgowany. – Być może 
szansą na niedopuszczenie bu-
dowy ekranów będzie uchwale-
nie planów zagospodarowania 
z zapisami niedopuszczają-
cymi zabudowy mieszkanio-
wej. To zależy tylko od radnych 

i mieszkańców – mówi Mirosław 
Chmielewski, wicewójt Raszyna.

W trakcie spotkania poru-
szono szereg innych spraw, 
które należałoby niezwłocznie 
uwzględnić, szczególnie w pro-
jekcie trasy S8. Chodzi głównie 

o brak ciągłości dróg serwiso-
wym pomiędzy ul. Pruszkow-
ską a Traktem Grocholickim 
oraz ul. Żwirową a ul. Wirażo-
wą w Puchałach. Ponadto bra-
kuje wjazdu z ul. Sokołowskiej 
w kierunku Katowic. 

Władze gminy przyznają, że 
z wnioskami o doprojektowanie 
dróg serwisowych występowały 
kilkanaście miesięcy temu, ale 
do tej pory nie otrzymały od 
inwestora odpowiedzi. – Nie 
można wchodzić z inwestycją 
w teren zagospodarowany i nie 
uwzględniać potrzeb i interesów 
obecnych mieszkańców. Dla ge-
neralnej dyrekcji doprojektowa-
nie i wybudowanie brakujących 
dróg serwisowych, choćby w no-
wym zadaniu, nie powinno być 
problemem w skali całej inwe-
stycji. To co dla inwestora jest 
drobną sprawą, dla mieszkań-
ców zasadniczą – puentuje wójt 
Andrzej Zaręba.  (MAP)

Grodzisk to już 45 tys. miesz-
kańców plus Milanówek, który 
jest przyległy do Grodziska, co da-
je nam łącznie około 60 tys. ludzi, 
czyli bardzo silny ośrodek. Myślę, 
że w ciągu najbliższych kilku lat 
będzie nas 70 tysięcy i będziemy 

O pociągi pospieszne 
bardzo się staraliśmy. 
Bardzo bym chciał 
np. skoczyć na obiad 
do Krakowa i wrócić 
- mówi burmistrz 
Benedykciński

 Po zakończeniu robót modernizacyjnych najszybszy pociąg z Grodziska będzie 
mógł dojechać pod Wawel po około dwóch godzinach
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 Spotkanie mieszkańców gminy Raszyn sprawie 
ekranów akustycznych

pomiędzy zabudowaniami a tra-
są przewidziane są dwukierun-
kowe drogi serwisowe, to hałas 

Zdaniem mieszkanców 
ekrany oddzielą hale 
od trasy, a biorąc pod 
uwagę, że pomiędzy 
zabudowaniami a trasą 
przewidziane są drogi 
serwisowe, to hałas 
będzie spotęgowany
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REGION
Ministerstwo Sportu i Turystyki wy-
łoniło 24 projekty, które otrzyma-
ją dofi nansowanie na prowadzenie 
i organizację w 2014 r. zajęć sporto-
wych dla uczniów w ramach pro-
gramu „Umiem Pływać”. Wśród 
wybranych znalazły się propozycje 
gmin Brwinów i Piastów. Pierwsza 

z nich wystąpiła o dotację do projek-
tu „Pływam jak delfi n”. Jego głów-
nym założeniem jest nauczenie 
trzecioklasistów pływania. W zaję-
ciach weźmie udział ok. 170 uczniów 
z gminy Brwinów. Realizacja 
projektu będzie kosztować ponad 
60 tys. zł, z czego 25,5 tys. zł pokryje 

Dzieci z podstawówek będą 
pływać niczym delfi ny

dotacja. Natomiast Piastów
otrzymał 37,5 tys. zł na realiza-
cję swojego projektu. – Zakłada on 
naukę pływania dla ponad trzystu 
trzecioklasistów z piastowskich pod-
stawówek – mówi Danuta Oleś, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Piastowie. (DP)

Piątek, 18 Kwietnia 2014

OgłOszenia

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
domagają się, by 
autobus linii nr 2 miał 
dodatkowy przystanek 
w centrum miasta. 
– Chcąc utworzyć 
taki przystanek 
musielibyśmy 
skasować kilka miejsc 
parkingowych 
– twierdzą urzędnicy.

L inia autobusowa nr 2 kur-
suje pomiędzy Osiedlem 
Staszica a Komorowem. Po 

drodze mija pruszkowskie dwor-
ce PKP i WKD. Mieszkańcy uwa-
żają jednak, że linia powinna mieć 
jeszcze jeden dodatkowy przysta-
nek w centrum miasta. – Autobusy 
„dwójki” od stacji PKP do przy-
stanku przy al. Armii Krajowej 
pokonują bardzo długi odcinek. 
Czy nie można dołożyć przystanku 

Trudna walka o dodatkowy przystanek
trudno będzie, o ile w ogóle, spełnić. 
– Faktycznie mamy takie zgło-
szenia. Szukamy złotego środka, 
ale w tym przypadku sytuacja 
jest raczej patowa. Te lokaliza-
cje faktycznie są wygodne dla 
pasażerów, ale jednocześnie są 
bardzo kłopotliwe – przyznaje 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 

Naczelnik zaznacza, że przy-
stanki muszą znajdować się 
w określonej odległości od skrzy-
żowań, a znalezienie takiego miej-
sca nie jest łatwe. Zwłaszcza, że 
przystanki należy ulokować po 
dwóch stronach drogi. – Stworze-
nie przystanku na ulicy Kościusz-
ki wiązałoby się z likwidacją kilku 
miejsc parkingowych. I tu poja-
wia się problem, bo z miejscami 
parkingowymi jest u nas krucho 
– mówi Elżbieta Korach. – Mie-
liśmy wstępnie wytypowane miej-
sce na przystanek przy ul. Prusa, 
ale na jego stworzenie nie zgodził 

Czy w centrum Pruszkowa powstanie kolejny przystanek dla autobusu linii nr 2? To ciężki orzech do zgryzienia

się powiat. I w sumie trudno się 
dziwić, bo autobusy zatrzymu-
jące się na przystankach utrud-
niają ruch, a Prusa w godzinach 
szczytu i tak stoi – dodaje.

Mieszkańcy poszli więc krok 
dalej i zaproponowali likwidację... 

postoju taksówek na ul. Prusa. 
– Gdyby usunąć stamtąd taksów-
karzy byłoby miejsce na stwo-
rzenie wygodnej zatoczki – twier-
dzi czytelnik Bogdan. Urzędnicy 
tego rozwiązania wolą jednak 
nie brać pod uwagę. – Skasowa-

nie postoju zaowocowałoby pro-
testami taksówkarzy. Chcemy 
znaleźć rozwiązanie, które bę-
dzie jak najmniej szkodliwe dla 
wszystkich. To ciężki orzech do 
zgryzienia, ale będziemy próbować 
– podkreśla Elżbieta Korach. 
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Czy w centrum Pruszkowa powstanie kolejny przystanek dla autobusu linii nr 2? To ciężki orzech do zgryzienia

– Skasujmy postój 
taksówek na ul. Prusa, 
a w jego miejscu 
stwórzmy przystanek 
autobusowy – mówi 
czytelnik Bogdan

gdzieś na ulicy Kościuszki, wte-
dy łatwiej byłoby się dostać 
choćby do miejskiego magistra-
tu? – pyta Bogdan, mieszkaniec 
Pruszkowa. Nie jest w swoim po-
stulacie osamotniony, taki pomysł 
popiera wiele osób.

Na odcinku pomiędzy stacją 
PKP a al. Armii Krajowej auto-
bus linii nr 2 przejeżdża ulicami 

Kościuszki i Prusa. Mieszkań-
cy proponują, by przystanki po-
jawiły w pobliżu restauracji 
McDonald's lub w okolicy Pałacu 
Ślubów. Jednak takie oczekiwania 
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Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 
zaprasza 26 kwietnia na spotkanie 
z cyklu „Dzieciozmagania, czyli uro-
ki wychowywania”. Spotkanie jest 
przeznaczone dla rodziców z dzieć-
mi w wieku do czterech lat, a także 
dla przyszłych rodziców. Będą kon-
sultacje z ratownikiem medycznym 

z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia 
plastyczne (wykonywanie z papie-
ru różnych przedmiotów: kwiatków, 
obrazów, statków itd.). Zaplano-
wano malowanie buziek, organiza-
torzy przygotują też kącik zabaw. 
Wstęp dla rodziny z dziećmi kosz-
tuje 15 zł. Chętni do wzięcia udziału 

w spotkaniu mogą się zgłaszać 
mailowo pisząc na adres reastowa-
rzyszenie@gmail.com lub dzwoniąc 
pod nr tel. 733 931 151. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 24 kwietnia. 
„Dzieciozmagania...” odbędą się 
w MOK-u przy ul. Warszawskiej 24, 
początek o godz. 10.30. (DP)

„Dzieciozmagania, czyli 
uroki wychowywania”

PIASTÓW

Piątek, 18 Kwietnia 2014

OgłOszenia

Życie w równowadze
 
Każdego roku w polskich śmietnikach ląduje prawie 7 mln ton żywności. Szczególnie dużo 
produktów spożywczych trafia do kosza po okresach świąt. Spróbujmy o tym pamiętać pod-
czas przedświątecznych wizyt w supermarketach i starajmy się nie kupować rzeczy „na zapas” 
ryzykując, że za chwilę je wyrzucimy. Pakujmy zakupy w sklepach we własne torby wielorazo-
wego użycia, przyniesione z domu. Dzięki temu zabieramy ze sklepu mniej toreb foliowych. 
Torebka używana średnio przez 25 minut, rozkłada się od 100 do 400 lat. Także segregowanie 
odpadów to przejaw troski o to, w jakim świecie będą żyły następne pokolenia. Nowe przepisy 
zakładają konieczność zmniejszenia ilości odpadów przeznaczanych do składowania, poprzez 
zwiększenie skali odzysku, recyklingu i utylizacji. W konsekwencji coraz więcej odpadów jest 
przetwarzanych. Dlatego konieczny jest rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw, które taką dzia-
łalność prowadzą. Taka firmą jest Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. z Nadarzyna. 

W 2013 r. zakład PU Hetman Sp. z o.o. w Nadarzynie odzyskał i przekazał do dalszego wyko-
rzystania następujące ilości surowców: 
715 ton papieru 
1038 ton tworzyw sztucznych i gumy 
230 ton metali w tym prawie 4 tony aluminium
545 ton szkła 
1152 ton drewna 

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną  
Kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
Pokonuje ostatecznie siły ciemności  
i śmierci, zapala w sercach wierzących 
nadzieję i radość 

Jan Paweł II

Z okazji Świąt  Wielkanocnych wielu 
radosnych i ciepłych chwil wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej  
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz smacznego Święconego  
w gronie najbliższych osób Wszystkim 
Klientom, Partnerom oraz Sympatykom  
naszej firmy

życzy  
Zarząd i Pracownicy PU Hetman Sp. z o.o.

Burmistrz Grodziska,
menedżer jak się patrzy
REGION
Grzegorz Benedykciński 
otrzymał tytuł 
Samorządowego 
Menedżera Regionu. 

Wyróżnienie przyznaje re-
dakcja „Pulsu Biznesu”, ale to 
nie dziennikarze poinformowa-
li o tytule, a zrobił to sam bur-
mistrz Grodziska. Na Facebooku.

Grzegorz Benedykciński zo-
stał doceniony za „umiejętne 
zarządzanie finansami, sku-
teczne pozyskiwanie zewnętrz-
nych funduszy, inwestowanie 
w ochronę środowiska i budo-
wanie aktywności społecznej.” 
Co ciekawe, o wyborze laureata 
nie decyduje redakcja, a robią 
to przedstawiciele władz sa-
morządowych województwa, 
czyli prezydenci miast, burmi-
strzowie i wójtowie gmin, sta-
rostowie powiatów. – I dlatego 
cieszę się jeszcze bardziej, bo 
mimo że w pewnym sensie ry-
walizujemy ze sobą, to jednak 
potrafi my docenić wysiłek jaki 

kosztuje bycie samorządowcem 
– mówi burmistrz Grodziska.

Nie ukrywa, że tytuł to 
w głównej mierze zasługa 
mieszkańców ale i pracowni-
ków grodziskiego magistratu. 
– Mam fajnych ludzi, mających 
pomysły i chcących je realizo-
wać – twierdzi Benedykciński.

Warto zaznaczyć, że tytuł 
Samorządowego Menedże-
ra Regionu pozwolił burmi-
strzowi Grodziska znaleźć się 
w ścisłej czołówce IX edycji 
rankingu Filary Polskiej Go-
spodarki. Wyniki plebiscytu 
ogłoszone zostaną w trakcie 
majowej gali.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK 
Kilkaset osób wzięło 
udział w pikiecie, 
która odbyła się na 
jednej z prywatnych 
posesji w centrum 
Milanówka. Mieszkańcy 
protestowali przeciw 
wysokim stawkom
za wywóz śmieci. 
Ale nie tylko.

P ikietujący dużo też mó-
wili o braku – ich zda-
niem – jawności działań 

burmistrza, o tym jak wiele 
do życzenia pozostawia pra-
ca miejskich radnych, w koń-
cu poruszono sytuację samych 
mieszkańców Milanówka. – To 
czego w tym mieście brakuje, 
to szacunku dla mieszkańców. 
Pochylenia się nad ich proble-
mem – powiedziała Aleksandra, 
jedna z uczestniczek pikiety. 

Pikietowali w centrum miasta

Pojawiły się i ostrzejsze opinie. 
– Tu panuje samodzierżawie. 
Milanówek jest miastem pry-
watnym – grzmiała Ewa Janu-
szewska, prezes stowarzyszenia 
„Razem dla Milanówka”.

Przedstawiciele Stowarzysze-
nia Obywatelskiego Posesjonatów 
„Milanówek 1901”, które było or-
ganizatorem pikiety, szczególną 

– powiedziała z kolei radna Alek-
sandra Krysek. Przyznała też, że 
do urzędu napływają skargi na 
burmistrza Jerzego Wysockiego, 
jednak… – Nie pojawia się on na
posiedzeniach komisji rewizyj-
nej. Nie przysyła również żadne-
go z urzędników. Sam pisze uza-
sadnienia do skarg – twierdziła.

Protestujący mieszkańcy domagali się m.in. niższych stawek za wywóz śmieci

uwagę zwracali na prawa miesz-
kańców. Nietrudno się domyśleć, 
że najbardziej oberwało się rzą-
dzącym. – Jak władza mówi, że 
zrobi, to zrobi… – stwierdził iro-
nicznie Ryszard Archacki, przed-
stawiciel stowarzyszenia. – To 
burmistrz kontroluje radę, a nie 
rada burmistrza. Na sesjach nie 
dyskutuje się, a przegłosowuje 
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 Podczas pikiety „oberwało” się rządzącym

KANCELARIA  
RADCY PRAWNEGO

Renata  
Staszczyk-Szafrańska

radca prawny

tel. 661 990 781
 05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 33/18

www.radcaprawny.pruszkow.pl
kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

Protestujący mieszkańcy domagali się m.in. niższych stawek za wywóz śmieci

Pikieta odbyła się 
na jednej z prywatnych 
posesji w centrum 
Milanówka

Osoby, które przyszły na pikie-
tę liczą, że w ten sposób uda im 
się m.in. wywalczyć niższe stawki 
za wywóz śmieci. – Tak jak w Ży-
rardowie. Ludzie wyszli na ulice 
i burmistrz obniżył stawki – mówił 
Marcin, który pojawił się w gru-
pie manifestujących, aby wyrazić 
poparcie dla organizatorów akcji.
Pikieta przebiegła bez zakłóceń. 
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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BRWINÓW
13 i 14 września zaplanowano Dni 
Brwinowa. Głównym punktem ma 
być historyczna rekonstrukcja bitwy 
stoczonej przez polskich żołnierzy 
z oddziałami hitlerowskimi. Bitwa 
pod Brwinowem miała miejsce 
12 września 1939 r. Po ciężkich cało-
dniowych walkach nasze oddziały 

zostały wycofane do Puszczy Kam-
pinoskiej. Jednak w rezultacie bitwy 
marsz wojsk hitlerowskich na Warsza-
wę został spowolniony. – Bitwa będzie 
głównym punktem Dni Brwinowa. 
Scenariusz mamy już praktycznie go-
towy, rozmawiamy z grupami zajmu-
jącymi się rekonstrukcją historyczną 

Dni Brwinowa pod znakiem
rekonstrukcji bitwy 

– mówi Anna Sobczak, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultura „OKej”, organi-
zatora imprezy. Oprócz rekonstrukcji 
historycznej zaplanowano koncert. 
– Na razie nie możemy potwierdzić, 
jaki zespół muzyczny zagra podczas 
Dni Brwinowa. Planujemy kameralny 
koncert w siedzibie GOK – dodaje. (AF)

Piątek, 18 Kwietnia 2014

Reklama

FOTOMIGAWKA

 W poniedziałkowe (14 kwietnia) popołudnie na ulicy Warszawskiej 
w Kaniach doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Volkswagen Golf 
zderzył się z ciężarowym DAF-em. W rezultacie ciężarówka wylą-
dowała w rowie, a roztrzaskany golf zablokował pas ruchu. – Do 
zdarzenia doszło około godziny 12.40. Nie spowodowało to większych 
utrudnień. Przez jakiś czas ruchu w tym miejscu był prowadzony 
wahadłowo. Zakwalifi kowaliśmy to zdarzenie jako kolizję – mówiła 
ofi cer dyżurny z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. 
– Poszkodowany w kolizji mężczyzna z powierzchownym urazem 
klatki piersiowej został przewieziony do Szpitala Powiatowego na 
Wrzesinie w Pruszkowie – twierdził Aleksander Hepner, ratownik 
medyczny z Falck Medycyna.  (AS) 
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN
Na obecną chwilę nie 
ma tematu prywatyzacji 
Samodzielnego 
Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nadarzynie. 
Placówka nie dość, że 
wypracowuje zysk, to 
systematycznie zwiększa 
liczbę pacjentów.
 

Ostatnio pojawiły się po-
głoski, że gmina ma za-
miar sprywatyzować 

przychodnię. Do przekształcenia 
miałoby dojść pod koniec tego ro-
ku bądź w przyszłym. Okazuje się, 
że prywatyzacja może być wzięta 
pod uwagę, ale… – W przypadku, 
kiedy ZOZ nie będzie miał wy-
niku dodatniego. Wówczas albo 
dopłacamy – jako organ założy-
cielski – do jego działalności, al-
bo poddajemy prywatyzacji. Od 
kilku lat nasz zakład osiąga wy-
nik fi nansowy dodatni, więc nie 

Prywatyzacja? Teraz nie ma tematu

ma dyskusji o jakiejkolwiek prze-
obrażeniu, o ile nie będzie to wy-
nikało z ustawy – mówi Janusz 
Grzyb, wójt gminy.

Osobiście chwali sobie funkcjo-
nowanie przychodni, która jeszcze 
kilka lat temu była w zgoła od-
miennym położeniu. Na założenie 
publicznej placówki gmina zdecy-
dowała się w 2000 roku. Z tego 
tytułu poniosła niemałe nakłady 
związane choćby z pozyskaniem 
budynku, jego adaptacją czy wy-
posażeniem przychodni. Według 
szacunków kosztowało to budżet 

gminy blisko 3 mln zł. – Wzorowa-
liśmy się na ówczesnym przykła-
dzie siedleckim, bo według mnie 
modelowy zakład opieki zdro-
wotnej powinien przyjmować od 
12 tys. do 15 tys. pacjentów. To po-
zwala nie tylko fi nansować się pla-
cówce, ale sprawia, iż pacjenci nie 
muszą długo czekać w kolejkach 
– twierdzi wójt Nadarzyna.

Obecnie SPG ZOZ ma blisko 
13 tys. pacjentów zapisanych do 
przychodni w Nadarzynie i Mło-
chowie. Od pięciu lat wypracowuje 
zysk sięgający średnio kilkunastu 

Dobra kondycja fi nansowa SPG ZOZ w Nadarzynie. Od pięciu lat wypracowuje zysk

 Placówka stale się rozwija
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Dobra kondycja fi nansowa SPG ZOZ w Nadarzynie. Od pięciu lat wypracowuje zysk
tysięcy złotych rocznie. Gdyby nie 
zrealizowane nadwykonania, to 
za sam ubiegły rok zysk placów-
ki przekroczyłby 200 tys. zł. – Ale 
naszym zadaniem nie jest pro-
wadzenie biznesu, a wyłącznie 
udzielanie pomocy mieszkańcom 
– mówi Adam Chustecki, dyrektor 
SPG ZOZ. To właśnie za jego ka-
dencji przychodnia zaczęła noto-
wać coraz lepsze wyniki. – Spora 
w tym zasługa samych pacjentów, 
jak i personelu – dodaje dyrektor. 

Podkreśla, że placówka którą 
zarządza stara się ciągle rozwi-
jać. – Inwestujemy w sprzęt, tak, 
aby był optymalnie jak najlepszy 
dla pacjentów. Staramy się rów-
nież zatrudniać personel, który 
ma nie tylko wysokie kwalifi ka-
cje, ale również doświadczenie 
– mówi dyrektor Chustecki. 

Dyrektor nie ukrywa jednak, że 
każdą wydaną złotówkę „ogląda 
dwa razy”. – Naszym marzeniem 
jest budowa kolejnego ośrodka 
oraz stworzenie apteki tanich le-
ków. Tak, aby były one przystęp-
ne dla kieszeni każdego mieszkań
ca gminy – dodaje z nadzieją. 
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Reklama

Pieniądze na drogę
GRODZISK MAZOWIECKI
Są środki na 
modernizację 
drogi powiatowej 
w Adamowiznie. 
Inwestycję dofi nansuje 
wojewoda mazowiecki 
i samorząd miejski 
Grodziska.

Stan nawierzchni drogi w Ada-
mowiznie pozostawia wiele 
do życzenia. Ma się to zmie-
nić. W trakcie ostatniej sesji 
radni Grodziska przyjęli sta-
nowisko w sprawie pomocy 
fi nansowej dla powiatu. Kwo-
ta 900 tys. zł jaką przekaże gmi-
na, ma zostać przeznaczona na 
częściowe sfi nansowanie re-
montu drogi w Adamowiznie, 

będącej połączeniem Grodziska  
z gminą Żabia Wola. – Inwestycja 
ta jest również w naszym intere-
sie, tak więc nie było wątpliwo-
ści, co do przekazania środków 
na jej realizację – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. Doda-
je jednak: – Warunkiem prze-
kazania dotacji powiatowi, było 
pozyskanie na remont drogi dofi -
nansowania z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dofi nansowanie zostało przy-
znane, o czym niedawno ofi cjalnie 
poinformowało biuro wojewody. 
Powiat grodziski uzyskał dotację 
w wysokości prawie 1,6 mln zł.

Szacowany koszt modernizacji 
drogi w Adamowiznie to ponad 
6,5 mln zł.  (MAP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
skarżą się, że pas 
zieleni w Parku 
Potulickich w rejonie 
ulicy Hubala wciąż 
jest rozjeżdżany. 
– Trawnik zabezpieczymy 
dodatkowym szpalerem 
krzewów, może to 
w końcu pomoże 
– mówią urzędnicy.

K łopot z regularnie nisz-
czonym trawnikiem 
w Parku Potulickich 

trwa od ponad roku. Urzędni-
cy wiele razy próbowali walczyć 
z tym problemem. Nie pomo-
gło ponowne zasianie trawy, ani 
wygrodzenie pasa zieleni taśmą. 
Samochody jak stały, tak stoją.

Urzędnicy nie składają jed-
nak broni i walczą z kierowcami 
parkującymi na trawniku. Tuż 
przed świętami ruszyły w tym 
miejscu nasadzenia. – Mias-
to prowadzi je na rozjeżdżanym 
trawniku przy ulicy Hubala. Na-
sadzeń jest więcej niż ostatnio, 
jednak wszystko wskazuje na to, 
że jedynym zabezpieczeniem 
znów będzie taśma – twier-
dzi czytelnik Kamil. – Razem
z innymi mieszkańcami zasta-
nawialiśmy się chwilę, czy ko-
lejne nasadzenia zostaną ska-
zane na rozjeżdżenie przez 
samochody, bo taśma znów mo-
że zostać zerwana, a metalowe 

Taśma nie uratuje trawnika
Samochody rozjeżdżają pas zieleni przy ulicy Hubala

– Wykonawca miał rozpocząć 
prace związane z nasadze-
niami nieco wcześniej. Przez 
deszcz, który towarzyszył nam
przez kilka dni postanowi-
liśmy poczekać z robotami 
– przyznaje Elżbieta Jakub-
czak- Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. – Trawnik obsadzimy 
żywopłotem, który ma odgro-
dzić pas zieleni. Wcześniej 
faktycznie była tam taśma, 
jednak kierowcy nie zwraca-
li na nią uwagi. Jeśli żywopłot 
zostanie zniszczony będziemy 
musieli wygrodzić ten teren
 – dodaje naczelnik. 

 Pas zieleni ma być obsadzony żywopłotem

– Trawnik obsadzimy 
żywopłotem, który ma 
odgrodzić pas zieleni 
– mówi naczelnik 
Jakubczak-Garczyńska

Czworonogi pod opieką
MILANÓWEK
Milanowscy 
samorządowcy 
przyjęli program opieki 
nad bezpańskimi 
zwierzętami. Ma on 
zapobiegać bezdomności 
czworonogów na 
terenie miasta.

W dokumencie złożonym z sied-
miu rozdziałów zapisane są dzia-
łania, jakie będzie podejmować 
gmina. Są to m.in.: obligato-
ryjna sterylizacja lub kastracja 
zwierząt bezdomnych w schro-
nisku, poszukiwanie nowych 
właścicieli dla zwierząt, odła-
wianie bezdomnych czworo-
nogów w szczególności psów, 
opieka nad kotami wolno żyją-
cymi, zapewnienie zwierzętom 
bezdomnym miejsca w schro-
nisku (im. Zofi i i Romana Wit-
kowskich w Milanówku przy ul. 
Brwinowskiej 48, prowadzonym 
przez Fundację 120-lecia Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami), 
zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 

23,8 tys. zł gmina wyda na zakup 
czipów dla zwierząt, karmników 
dla ptaków, karmy dla zwierząt 
bezdomnych i wolnożyjących, 
karmy dla ptaków oraz innych 
niezbędnych przedmiotów sta-
nowiących pomoc w zakresie 
ochrony zwierząt. Po 17 tys. zł 
dostaną dwie przychodnie wete-
rynaryjne, a 6,5 tys. zł pójdzie na 
odławianie dzikich zwierząt.

Koordynatorem programu 
jest burmistrz Milanówka,
a realizatorami – referat ochro-
ny środowiska urzędu miasta, 
lecznice weterynaryjne, schro-
nisko dla zwierząt, organiza-
cje pozarządowe, policja i straż 
miejska.  (DP)
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Przebudowa ulic
GRODZISK MAZOWIECKI
Ruszy przebudowa ulic 
Radońskiej, Orlej, Widoko-
wej i Lazurowej na terenie 
grodziskiej gminy.
 
– Chcemy zacząć tuż po świę-
tach, 23 kwietnia. Roboty roz-
poczniemy od strony Grodziska 
Mazowieckiego, na odcinku ok. 
3,5 kilometra, od ul. Emilii Pla-
ter do ul. Gościnnej. W zależ-
ności od etapu robót będziemy 
wyznaczać objazdy, choć nie za-
wsze. Na początku nie będziemy 
wyznaczać trasy alternatywnej, 
ponieważ droga będzie prze-
jezdna. Później będziemy wy-
znaczać objazdy m.in. ulicami 
Emilii Plater, Warszawską, 
Szczęsną, Łagodną, Króliczą, 
Drozdową. Roboty potrwają 
prawdopodobnie do paździer-
nika 2014 r. – mówi Stanisław 
Olkowski, kierownik Obsłu-
gi Inwestycyjno-Technicznej 
Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki. W ramach prac zostanie 
położona nowa nawierzchnia. 
Przebudowie drogi towarzy-
szyć ma m.in. modernizacja
sieci wodociągowej.  (DP)

PRUSZKÓW
Dżem pokazał dlaczego jest kul-
towy. Muzycy ze Śląska dali zna-
komity koncert z okazji 35-lecia 
zespołu. W pruszkowskiej hali Zni-
cza 13 kwietnia można było usły-
szeć najlepsze utwory grupy. Zespół 
wystartował utworami z ostatniej 
płyty „Muza”, ale czym byłby występ 

Dżemu bez ich największych hitów. 
W trakcie koncertu publika mogła 
się przejść „Małą aleją róż”, spraw-
dzić jak działa „Wehikuł czasu”, a tak-
że spróbować „Whisky”. Wszystkie 
utwory nie były po prostu odgrywa-
ne, znalazło się miejsce na improwi-
zacje. Publiczność wychodziła z hali 

Kultowa grupa Dżem 
zawładnęła halą Znicza

Znicza zachwycona, Dżem zagrał 
tak, jak nas przyzwyczaił. Jednak 
największe wrażenie zrobił na tych, 
którzy na żywo grupę widzieli pierw-
szy raz. – To był mój „debiut” jeże-
li chodzi o Dżem. Wiedziałem, że są 
dobrzy, ale nie myślałem, że aż tak 
– powiedział Mariusz. (DP)

zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, a także elektroniczne 
znakowanie (czipowanie) psów.

Milanowska gmina w tym roku 
na realizację zadań związanych 
z przeciwdziałaniem bezdomno-
ści zwierząt oraz opieką nad nimi 

tyle przeznaczy 
w tym roku 
milanowska gmina 
na zadania związane 
z przeciwdziałaniem 
bezdomności zwierząt 
oraz opieką nad nimi

116 tys. zł

przeznaczy 116 tys. zł. Najwięcej, 
bo ponad 52 tys. zł zostanie prze-
kazanych wspomnianemu wyżej 
schronisku przy ul. Brwinowskiej. 
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OTRĘBUSY
Pasażerowie WKD 
na stacji w Otrębusach 
wciąż nie mogą 
korzystać z biletomatu. 
W miejscu maszyny 
jest dziura. 

Biletomat „zniknął” w mar-
cu. Ktoś wyrwał urządzenie 
z... ziemi. Od zdarzenia minął 
już miesiąc, a maszyny jak nie 
było tak nie ma. Pasażerowie 
bilety na przejazd Warszaw-
ską Koleją Dojazdową mu-
szą więc kupować w kiosku, 
sklepie lub za nieco wyższą
kwotę u maszynisty.

Dlaczego jeszcze nie usta-
wiono nowego urządzenia? 
– Operatorem biletomatów 
jest Mennica Polska, a nie 
WKD. Wykonawca musiał 
zlecić wyprodukowanie no-
wego urządzenia od podstaw. 
Ten proces jest czasochłon-
ny – przyznaje Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. – Przed Wielkanocą nie
uda nam się go zamontować. 
Nie ma szans, by w kwietniu
biletomat ponownie stanął 
w Otrębusach – dodaje.

Kiedy więc się pojawi? 
– Mamy nadzieję, że w maju. 
Nie potrafi ę jednak powiedzieć 
czy będzie to początek, czy ko-
niec miesiąca – zaznacza Kule-
sza. Podkreśla, że w ostatnim 
czasie do kolejnych dewastacji 
biletomatów nie doszło.  (AS)

Nadal dziura 
zamiast 
biletomatu Samochody rozjeżdżają pas zieleni przy ulicy Hubala

pręty zabrane przez złomia-
rzy. Czy naprawdę tak ciężko 
zainwestować miastu o kilka 

złotych więcej na postawienie 
solidnego ogrodzenia – pyta.

Okazuje się, że urzędni-
cy póki co chcą spróbować 
jeszcze innego rozwiązania. 
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OTRĘBUSY
Grupa Stare Dobre Małżeństwo 
wystąpi w Mateczniku Mazowsze 
w Otrębusach. Koncert odbędzie się 
11 maja. Chociaż do imprezy pozo-
stało jeszcze trochę czasu, to warto, 
aby fani  zespołu już teraz zakupi-
li bilety. Ich sprzedaż rozpoczęła się 
nie tylko w kasach Matecznika, ale 

również on-line, na stronie mazwo-
sze.waw.pl. Stare Dobre Małżeństwo 
specjalizuje się w poezji śpiewanej, 
grupa bazuje na wierszach tak zna-
nych autorów jak Edward Stachu-
ra, Józef Baran, Bolesław Leśmian, 
Bogdan Loebl. Muzykę do niemal 
wszystkich piosenek skomponował 

Stare Dobre Małżeństwo
wystąpi w Mateczniku

Krzysztof Myszkowski, lider zespołu. 
Mimo, że utwory SDM rzadko gosz-
czą w rozgłośniach radiowych, to 
grupa ma wiernych słuchaczy. Po-
czątek koncertu w Mateczniku za-
planowano na godz. 18.00. Patronat 
medialny nad imprezą objęli: Gazeta 
WPR oraz WPR.24.pl. (MAP)

Piątek, 18 Kwietnia 2014

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Reginy  
Dzierżawskiej

– Radnej Powiatu Grodziskiego II i III kadencji.
Rodzinie oraz bliskim składamy szczere  

wyrazu współczucia 
 

Rada Powiatu Grodziskiego, Starosta Grodziski 
oraz  

Pracownicy Starostwa Powiatu Grodziskiego 

OgłOszenia

Powstaje rondo przy ul. Nowolazurowej
REGION
Pełną parą idą roboty 
związane z kolejnym 
odcinkiem ulicy 
Nowolazurowej 
w Warszawie. Niebawem 
ruszy budowa ronda na 
jezdni ul. Połczyńskiej.

Nowolazurowa ma połączyć 
Al. Jerozolimskie z ul. Połczyń-
ską i stanowić alternatywę dla 
Kleszczowej i zakorkowanej 
Dźwigowej. Kierowcy mogą 
już korzystać z ponad 2,5-ki-
lometrowego fragmentu No-
wolazurowej pomiędzy Al. Je-
rozolimskimi a ul. Chrościc-
kiego. Natomiast pod koniec 
ubiegłego roku rozstrzygnięto 

przetarg na kolejny odcinek tej 
trasy – od ul. Chrościckiego do 
Połczyńskiej. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła fi rma Skan-
ska, która za wybudowanie 
950-metrowego fragmentu tej 
trasy (w tym 550-metrowy wia-
dukt nad torami stacji Warsza-
wa Główna Towarowa) otrzyma 
78,7 mln zł.

Roboty prowadzone są w re-
jonie ulicy Połczyńskiej. Nieba-
wem mają pojawić się zmiany 
w organizacji ruchu na tej dro-
dze. – Obecny etap, który reali-
zujemy potrwa do końca maja 
i nie wiąże się z większymi utrud-
nieniami dla kierowców, wy-
łączone jest jedynie pobocze 
ul. Połczyńskiej na odcinku 

około 600 metrów. Powsta-
je tam fragment ronda – mówi 
Agata Choińska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Miejskich In-
westycji Drogowych. – Kolejny 
etap prac związany m.in. właśnie 
z dokończeniem budowy ronda 

ruszy w czerwcu. Pomimo tego, 
że będą pewne zmiany w organi-
zacji ruchu, przez cały czas bę-
dą dostępne dla kierowców dwa 
pasy ruchu w każdą stronę na ul. 
Połczyńskiej. Organizacja ruchu 
będzie się zmieniała wraz z po-
stępami prac – dodaje.

Kolejny fragment ulicy Nowo-
lazurowej ma być gotowy jesienią 
2015 roku. – Roboty nie są jesz-
cze tak zaawansowane, jesteśmy 
na początku budowy, ale jak na 
razie jest wszystko w porządku, 
nie mamy opóźnień względem 
harmonogramu. Ta inwestycja 
ma się zakończyć w drugiej poło-
wie przyszłego roku, więc jeszcze 
przed nami sporo pracy – pod-
kreśla Agata Choińska.  (DP)
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MILANÓWEK
W marcu miał 
ruszyć remont 
dworca kolejowego 
w Milanówku. 
Budynek jednak 
wciąż stoi nietknięty.

Remont tego budynku miał 
ruszyć w pierwszym kwar-
tale 2014 roku. Milanow-
scy urzędnicy informowali 
w lutym, że prace powinny 
rozpocząć się marcu, ale nie 
był to termin pewny. I da-
lej nie jest znana data roz-
poczęcia remontu. Za nami 
połowa kwietnia, a na terenie 
dworca robotników nie widać. 
– Dokumenty dotyczące te-
go remontu nadal do nas nie 

Dworzec nadal nietknięty

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Radni zadecydowali, 
że miasto nie będzie 
prowadziło już rozmów 
ze starostwem 
powiatowym w sprawie 
zamiany działek. Tym 
samym kończą się 
starania Piastowa 
o ustanowienie 
współwłasności 
terenów, na których 
znajduje się Liceum 
Ogólnokształcące 
im. A. Mickiewicza.

U chwalone stanowisko 
w tej sprawie nikogo 
nie zdziwiło. Od kilku 

miesięcy wiadome było, że radni 
nie zgodzą się oddać więcej niż 

Tereny „Mickiewicza”: koniec rozmów
zaproponowano. Przypomnij-
my, że w zamian za ustanowienie 
współwłasności terenów na któ-
rych znajduje się „Mickiewicz”, 
starostwu zaproponowano trzy 
działki. Zarząd powiatu nie za-
akceptował propozycji, chociaż 
byłby ją skłonny przyjąć, gdy-
by Piastów „dorzucił” działkę 
przy ul. Sowińskiego. Na to jed-
nak miasto nie mogło przystać 
i zdecydowaną większością gło-
sów zobowiązano burmistrza 
Marka Kubickiego do zaprze-
stania prowadzenia rozmów 
w tym temacie.

W trakcie wtorkowej (15 bm.) 
sesji nie było to jedyne głosowa-
nie, w którym radni byli tak soli-
darni w podejmowaniu decyzji. 
Część żartowała, że wpływ na 
to miał świąteczny charakter 
obrad, inni podkreślali inte-
res fi nansowy miasta. A takim 

z pewnością było odrzucenie za-
proponowanego przez Zarząd 
Transportu Miejskiego projektu 
Karty „Warszawa +”. 

ubędzie 1 mln zł. W jego opinii 
wydatek ten nie jest adekwat-
ny do korzyści, jakie po wpro-
wadzeniu karty mieliby mieć 
mieszkańcy Piastowa. 

W podobnym tonie wyraża-
li się radni. – Projekt ZTM nie 
jest opłacalny, gdyż Piastów był-
by zmuszony do dofi nansowania 
Warszawy. Stosowane są prakty-
ki monopolistyczne. Piastowia-
nie nie otrzymają wymiernych 
korzyści gwarantujących do-
brą, drożną komunikację – po-
wiedziała w imieniu radnych ko-
misji gospodarki i ochrony śro-
dowiska jej przewodnicząca 
Maria Idźkowska. Stanowisko 
rady odrzucające zaproponowa-
ny przez ZTM projekt nie ozna-
cza, iż temat defi nitywnie upada. 
Jeśli mieszkańcy Piastowa otrzy-
mają korzystniejsze warunki 
– w tym przypadku większe 

Piastowscy radni odrzucili również zaproponowany przez ZTM projekt Karty „Warszawa +”

zniżki na bilety 30-dniowe 
i 90-dniowe – wówczas rada 
ponownie pochyli się nad ofertą 
stołecznego zarządu transportu.

Póki co, zamiast Karty „War-
szawa +” niebawem mieszkańcy 
Piastowa będą mogli korzystać 

z siłowni plenerowych. Jak już 
informowaliśmy miasto ma 
wstępny projekt inwestycji, a po 
ostatnich obradach radnych ma 
już pieniądze na jego realizację. 
Rada podjęła decyzję o przeka-
zaniu na ten cel 140 tys. zł. 
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wróciły z PKP. Kolejarze 
wciąż nad nimi pracują. Wy-
daje się, że może to potrwać 
miesiąc, dwa albo nawet dłu-
żej. Roboty więc prawdo-
podobnie szybko nie ruszą 
– mówi Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy milanow-
skiego magistratu.

Miasto w budżecie zarezer-
wowało na modernizację bu-
dynku dworcowego 500 tys. zł.
– Na tę chwilę mogę tylko 
powiedzieć, że projekt remon-
tu jest  w uzgodnieniach. 
W momencie, gdy wszyst-
kie zainteresowane strony 
się wypowiedzą,  będzie-
my mogli rozmawiać kon-
kretniej – podkreśla Patry-
cja Jankowska.  (DP)

Już miesiąc temu burmistrz 
Kubicki zwracał uwagę, że przy-
jęcie karty w takim kształcie, ja-
ki został miastu przedstawiony 
spowoduje, iż z kasy samorządu 

Zdecydowaną 
większością głosów 
zobowiązano 
burmistrza do 
zaprzestania 
prowadzenia rozmów 
w temacie zamiany 
działek     

 Radni podczas głosowania
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
radości płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego,

wiary, nadziei, miłości oraz serdecznych spotkań 
w gronie bliskich osób

życzą

www.mazowieckie.com.pl

Artur Radwan
prezes Zarządu

dyrektor generalny

Dariusz Grajda
członek Zarządu

dyrektor handlowy

Czesław Sulima
członek Zarządu

dyrektor eksploatacyjny

Andrzej Buczkowski
członek Zarządu

dyrektor finansowy

CIEPŁYCH I 
POGODNYCH
W SERCU 
I ZA OKNEM
ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH,
RADOŚCI Z 
PRZEBYWANIA
WŚRÓD BLISKICH  
I PRZYJACIÓŁ

Jan Starzyński, Prezydent Pruszkowa

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Spontaniczna pomoc powiatu
Postanowienie, że trzeba 

pomóc było spontanicz-
ne, ale oczywiste. W cią-
gu zaledwie dwóch dni 

społeczność Rady Powiatu Gro-
dziskiego, Rady Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim, Szpitala 
Zachodniego, powiatowych szkół: 
ZS nr 1 i ZSTiL nr 2 w Grodzi-
sku Maz. oraz ZS nr 1 i ZS nr 2 
im. J. Bema w Milanówku, Dzie-
wiarskiej Spółdzielni Inwalidów 
„Malwa” oraz firmy PPH Univer-
max zebrała dary, które zostały 
przekazane Państwu Mirosławie 
i Edwardowi Tomeckim. Państwo 
Tomeccy prowadzą szkołę polską 
w Nowym Rozdole (ok. 50 km od 
Lwowa). Przyjechali oni do Pol-
ski, aby prosić o pomoc, dla tych 
którzy jej potrzebują. W drodze 
powrotnej zabrali ze sobą środ-
ki pieniężne, środki czystościo-
we, opatrunkowe oraz obuwie. 28 

lutego Starostwo Powiatu Grodzi-
skiego otrzymało informację, że 
wszystkie dary zostały przekaza-
ne mieszkańcom Nowego Rozdo-
łu i Lwowa, zaś środki pieniężne 
przekazano żonie i córkom Roma-
na Toczyna, człowieka związanego  
ze wspomnianą szkołą, a który zgi-
nął podczas rozruchów w Kijowie.

Niewątpliwie informacje po-
dawane przez media nie oddają 
w pełni rozmiaru tragedii, która 
rozgrywa się - w gruncie rzeczy 
- blisko nas i, która dotyka rów-
nież Polaków mieszkających tuż 
za granicą. I chociaż nic już nie 
przywróci życia tragicznie zmar-
łym, a złych wspomnień nic nie wy-
maże z pamięci, mamy nadzieję, że 
ta skromna pomoc ułatwi im funk-
cjonowanie, a także przywróci wia-
rę w człowieka.

Starostwo 
Powiatu Grodziskiego

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

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

druk cyfrowy
i wielkoformatowy

Zdrowych
i pogodnych

Świąt
Wielkanocnych

życzy
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BRWINÓW
Złote gody – tym mianem okre-
śla się 50. rocznicę ślubu. Pary, 
które przeżyły wspólnie pół wieku 
mogą liczyć na specjalne wyróż-
nienia, czyli medale przyznawane 
przez prezydenta RP. 11 kwietnia 
otrzymało je sześć par z gminy 
Brwinów. Swoistymi bohaterami 

uroczystości byli państwo Hele-
na i Jan Latoszewscy. Para może 
poszczycić się aż 63-letnim sta-
żem małżeńskim. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się też państwo 
Jadwiga i Adolf Pietraczykowie, 
Władysława i Edward Sułkow-
scy, Elżbieta i Adam Pokropowie, 

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie

Otylia i Kazimierz Nadzikiewiczo-
wie oraz Joanna i Andrzej Rongie-
rowie. Pary brały śluby w latach 
1962 – 1964. Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa, wręczył  
„jubilatom” medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie przyzna-
wane przez prezydenta RP. (AS)

Reklama

Wystawa, czyli dużo się dzieje
PRUSZKÓW
Trwa przygotowywanie 
nowej ekspozycji 
w Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa 
Mazowieckiego 
w Pruszkowie. 

Wystawa  zajmie powierzchnię 
ok. 200 mkw. i ma stanowić po-
łączenie tradycyjnych rozwią-
zań muzealnych z wymogami 
współczesności. Nie zabraknie 
więc prezentacji multimedial-
nych, filmów i obrazów wideo, 
intrygującego oświetlenia.

Ekspozycja „Przedświt – Ma-
zowieckie Centrum Metalurgicz-
ne z przełomu er” przeniesie 
zwiedzających w świat staro-
żytnego Mazowsza, będą mogli 
niemal namacalnie poznać rze-
miosło rozwijające się na tym 
terenie, czyli metalurgię żela-
za, spojrzą na codzienne życie 
ludzi tamtych czasów. 

– Statyczna część ekspozycji 
jest już gotowa, teraz koncentru-
jemy się na dopracowaniu czę-
ści multimedialnej. Uzgadniamy 

MILANÓWEK 
Luiza Złotkowska,  
dwukrotna medalistka  
Zimowych Igrzysk  
Olimpijskich była  
gościem spotkania,  
które w miniony wtorek  
(15 bm.) odbyło się  
w Zespole Szkół  
Gimnazjalnych nr 3. 
Organizatorzy spotkania – Ucz- 
niowski Klub Sportowy 3 Mi-
lanówek – chcieli w ten sposób 
podziękować swojej najsłyn-
niejszej wychowance za nieza-
pomniane emocje, jakie cała 
Polska przeżywała w trakcie 
Igrzysk Olimpijskich w Soczi. 
Sama panczenistka również 
dziękowała, nie szczędząc przy 
tym łez… – Bywałam na wielu 
spotkaniach z młodzieżą, ale 
to pod każdym względem było 
dla mnie wyjątkowe – przyzna-
ła Złotkowska. 

Warto mieć życiowe marzenia
W murach tej szkoły  
przez wielu jest pani  
nadal określana mianem 
„pechowej dziewczyny”.
– Aby to wyjaśnić, należałoby 
cofnąć się do pierwszych tre-
ningów i wyjazdów na zgrupo-
wania. Kiedy dyrektor Krzysztof 
Filipiak dostawał telefon, że ko-
goś trzeba zawieźć do szpitala, 
to wiedział, że zawsze chodzi 
o mnie. Niezależnie czy treno-
waliśmy na rolkach czy rowe-
rze. Nawet kiedy podczas obozu 
w Sanoku biegliśmy wzdłuż Sa-
nu, to czterdzieści osób prze-
biegło bez problemu, a tylko ja 
wpadłam do rzeki.

Jednak patrząc na pani 
karierę i sukcesy,  
to każdy chciałby być 
takim „pechowcem”.
– Wychodzę z założenia, że 
szczęście w życiu musi się rów- 

jest najbardziej powszechną dys-
cypliną zimową. Zarówno w Mi-
lanówku jak i w całej okolicy nie 
można uprawiać w zasadzie in-
nej dyscypliny – nie ma tras bie-
gowych, skoczni. I nie chodzi tu 
wyłącznie o sport zawodowy, ale 
samą rekreację dla mieszkań- 
ców miasta. 

Póki co, muszą się oni  
zadowolić oglądaniem  
projektu lodowiska wywie-
szonego w „małej”  
sali gimnastycznej.
– Miasto powinno przychyl-
nym okiem spojrzeć na tej pro-
jekt. Jest fajny i może posłużyć 
nie tylko klubowi. Pamiętajmy, 
że sport wychowuje, uczy i przez 
pryzmat tego należy patrzeć na 
ten projekt.

… i skończyłoby się  
trenowanie „po szopach”.
– Może jest to za ostre określe-
nie, ale na pewno warunki zdecy-
dowanie by się polepszyły.

Pora zapytać o plany 
 na najbliższy sezon.
– Mam jeszcze kilka dni odpo-
czynku, a od 4 maja rozpoczy-
nam pierwsze zgrupowanie. 
Przede mną mistrzostwa świa-
ta, mistrzostwa Europy i będę 
chciała na pewno poprawić lo-
katy, które miałam w tym roku. 

Z LUIZĄ ZŁOTKOWSKĄ, dwukrotną medalistką olimpijską, wychowanką  
UKS 3 Milanówek, rozmawia Marcin Prażmowski 

noważyć. Po medalu w Vancou- 
ver zerwałam więzadło krzy-
żowe i przechodziłam sześcio-
miesięczną rehabilitację. Mam 
bardzo, bardzo dużo szczę-
ścia, ale również ten pech mnie 
nie opuszcza.

Dziś wiele mówiła  
pani o marzeniach…
– Bo warto je mieć! I często to pod-
kreślam, ale nie w kontekście sa-
mych medali olimpijskich, ale 
pracy i wysiłku włożonego w dą-
żenie do celu. To nadaje sens życiu.

Klub w Milanówku też  
ma marzenia.
– Nawet małe lodowisko w Mila-
nówku bardzo ułatwiłoby drogę 
do osiągania sukcesów sportow-
com. Ale nie tylko. Łyżwiarstwo 
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scenariusze filmów, wybieramy 
plenery i scenografię. Filmy ma-
my kręcić 1 i 27 maja. Pracuje-
my także nad ścieżką dźwiękową, 
która będzie integralną częścią 
wystawy. Powoli programujemy 
matryce dotykowe umieszczone 
przy poszczególnych gablotach. 
Dzięki temu każdy odwiedzający 
będzie mógł wybrać interesują-
ce go informacje na temat ekspo-
natu – mówi Dorota Słowińska, 
dyrektor muzeum. 

Podkreśla, że ogólnie na te-
renie muzeum dużo się dzieje. 
– Czekamy na przyjazd kolej-
nych elementów ekspozycji, 
m.in. zbroi ówczesnych wojow-
ników czy broni, której używali 
w walce i podczas polowań. Fir-
ma wykonawcza przystąpiła już 
także do prac wykopowych pod 
budowę nowego budynku maga-
zynowego muzeum, w którym 
będziemy mogli bezpiecznie 
przechowywać eksponaty. Na-
prawdę dużo się dzieje – doda-
je Dorota Słowińska.

Ekspozycja ma być gotowa 
do 23 sierpnia tego roku.   (AF)

OgłOszenie
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Ul. Konopnicka zyska
nową nawierzchnię
KOMORÓW
Mieszkańcy 
Komorowa doczekają 
się remontu ulicy 
Konopnickiej. 
Droga ma zostać 
przebudowana 
na całej długości.

Ul. Marii Konopnickiej znaj-
duje się po południowej stro-
nie Komorowa, między ulicami 
Sportową i Wiejską. Z dro-
gi korzystają głównie miesz-
kańcy tej części miejscowości. 
Kierowcy od dawna dopomi-
nają się o remont jezdni, as-
falt jest zniszczony, część trasy 
nie ma odwodnienia, co powo-
duje, że deszczówka zalega 
w zagłębieniach.

Władze gminy Michałowi-
ce zdecydowały, że w tym ro-
ku ulica Konopnickiej zostanie 
przebudowana. Zgodnie z za-
mówieniem fi rma, która wy-
gra przetarg rozbierze stary 
asfalt oraz chodnik i wykona 
nową nawierzchnię zarówno 
jezdni, jak i ciągu pieszego 

z kostki betonowej. Po prze-
budowie jezdnia będzie mia-
ła pięć metrów szerokości, 
a chodnik dwa metry.

Droga na całej długości zy-
ska wreszcie także odwodnie-
nie. Oprócz ponad 150 metrów 
rurociągu, w ul. Konopnickiej 
powstaną studzienki oraz wpu-
sty deszczowe. Wykonawca 
zainstaluje również przepom-
pownię ścieków.

Wykonawca na realizację 
zadania będzie miał trzy mie-
siące od momentu podpisania 
umowy. Droga powinna być 
gotowa w drugiej połowie te-
go roku.  (DP)

JAKTORÓW
W miejscowości Stare Budy (gm. 
Jaktorów) 17 kwietnia znaleziono 
zwłoki mężczyzny. O sprawie poin-
formował nas czytelnik. – Policjan-
ci z Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim w miej-
scowości Stare Budy odnaleźli zwło-
ki mężczyzny. Na miejscu była grupa 

dochodzeniowa, technik kryminali-
styki oraz pracownicy prokuratury 
– relacjonował. Policjanci potwier-
dzili doniesienia czytelnika. – Zwłoki 
mężczyzny znalazła kobieta miesz-
kająca w pobliżu. Ciało znajdowało 
się w niewielkim lasku, w pobli-
żu posesji należącej do zmarłego. 

W niewielkim lasku 
znaleziono ciało mężczyzny

Mężczyzna miał 36 lat. Lekarz, 
który przybył na miejsce zdarze-
nia stwierdził zgon bez udziału osób 
trzecich. To oznacza, że nie było 
tam żadnego przestępstwa – powie-
działa asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim. (AS)

Z Raszyna do Pruszkowa
pojedziemy busem
REGION
Jest szansa, że 
w czerwcu gmina 
uruchomi przewozy 
łączące Raszyn 
z Pruszkowem. 

O tym, że mieszkańcy gminy Ra-
szyn mają utrudniony dojazd do 
stolicy powiatu mówi się od lat. 
Nie funkcjonuje bowiem żad-
ne bezpośrednie połączenie, 
z którego można byłoby w szyb-
ki i wygodny sposób skorzystać. 
W ubiegłym roku gmina próbo-
wała nakłonić starostwo powia-
towe do tego, aby połączenie na 
linii Raszyn-Pruszków urucho-
mić. Bez efektu. 

Busy do Pruszkowa i tak po-
jadą. – Tworzymy tę komunika-
cję wyłącznie jako gmina – mówi 
Dariusz Marcinkowski, prze-
wodniczący raszyńskiej rady 
gminy. Nie ukrywa, że Raszyn 
będzie liczył na współpracę ze 
strony starostwa i władz miej-
skich Pruszkowa. – Chodzi 
o przystanki i zgodę na zatrzy-
mywanie się tam naszych busów 
– dodaje Marcinkowski.

Poparcie dla inicjatywy wyra-
zili radni z komisji budżetu oraz 
sołtysi. Ustalono nawet, że busy 
będą kursowały cztery razy dzien-
nie. – Na początek powinno wy-
starczyć. Musimy też patrzeć na 
środki fi nansowe, jakie mamy na 
ten cel – podkreśla przewodni-
czący rady. A w budżecie gminy 
na utworzenie komunikacji uda-
ło się zagospodarować 70 tys. zł.

Jaka będzie trasa przejazdu 
busa? – Mamy trzy koncepcje. 
Wybierzemy najkorzystniej-
szą dla mieszkańców Raszyna 
– zapewnia Marcinkowski. Pod-
kreślić należy, że punktem wspól-
nym każdej z proponowanych 
tras jest ul. Sokołowska. – Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, 
to połączenie uda się urucho-
mić już w czerwcu – mówi prze-
wodniczący rady.  (MAP)

Targi pomogły znaleźć pracę
GRODZISK MAZOWIECKI
Dwadzieścia fi rm 
i ponad trzysta 
ofert – tak w skrócie 
podsumować można 
piątą edycję Targów 
Pracy, które odbyły 
się w Grodzisku.

– Celem targów jest nawiązanie 
pierwszego kontaktu pomię-
dzy osobą poszukującą pracy 
a ewentualnym pracodawcą 
– mówi Hanna Wilamowska, 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Grodzisku Mazo-
wieckim, organizatora targów.

Ta edycja, mimo, że cieszyła 
się zainteresowaniem ze stro-
ny bezrobotnych, to jednak 
frekwencją nie przewyższała 
choćby tych z października 
ubiegłego roku. – Faktycz-
nie było mniej osób, ale po-
dobną sytuację obserwujemy 
w urzędzie. Rynek pracy w po-
wiecie drgnął, czego dowodem 
jest chociażby spadek liczby 
osób zarejestrowanych w urzę-
dzie pracy – podkreśla dyrek-
tor Wilamowska.

Na targach, które odbyły się 
w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół nr 1, dominowały oferty 
pracy fi zycznej. W porównaniu 
do poprzednich edycji więcej 
było też propozycji pracy biu-
rowej. – Oferty na konkretnie 
poszukiwanym stanowisku nie 
znalazłem, ale mam propozycję 
pracy w pokrewnej branży. Na-
dzieja więc jest, chociaż przy-
znać trzeba, że o pracę nie jest 
łatwo – mówi Wojciech Czer-
mak, bezrobotny.

Targi były nie tylko okazją do 
złożenia aplikacji, ale uczest-
niczący w nich mieszkańcy 
Grodziska mogli też skorzy-
stać z porad doradców zawodo-
wych czy pracowników Urzędu 
Skarbowego, Powiatowej In-
spekcji Pracy i Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.  (MAP)

Warto mieć życiowe marzenia
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 
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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

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Fryzjerkę/ra ,Stażystkę 607 052 845 

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 

MEDLAB-PRODUCTS 
Sp.  z o.o. z siedzibą w Raszynie 
poszukuje pracownika na 
stanowisko MAGAZYNIERA. 
Wymagania:wykształcenie min. 
zawodowe, co najmniej 2-letnie 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, znajomość obsługi 
komputera w zakresie aplikacji 
magazynowych. CV wraz 
z podaniem oczekiwań fi nansowych 
prosimy  wysłać na adres: 
oferty.pracy@medlab-products.com.pl 

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę Grodzisk 
Maz., stała praca tel. 503041060 

Zatrudnię pracowników do sprzątania 
i ochrony ( mile widziane orzeczenie 
o niepełnosprawności). Praca 
na terenie Pruszkowa. telefon 
kontaktowy 668 634 671
lub 509 111 221 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Terminal 
kontenerowy Pruszków, 501 242 245

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

Szukam pracy

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

 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

 ► 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 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, 
Grodzisk Mazowiecki. 733-26-26-26  

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

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

 ► Potrzebujesz szybko sprzedać 
swoją nieruchomość na terenie
i w okolicach: Grodziska Mazowieckiego, 
Pruszkowa, Żyrardowa, Piastowa, 
Warszawy. Oferuję 75 % ceny rynkowej, 
płacę gotówką od ręki. 536 566 701 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 
w Kajetanach, 1336 m2, media 
w drodze,kanalizacja. 
BEZPOŚREDNIO. Tel. 603400584

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

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

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

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

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 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 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent, 
stacja demontażu, Pruszków, 
tel.: 22 723 46 66,501 139 173 

Sprzedam

 ► Sprzedam niezawodny, najlepszy 
w swojej klasie, elektryczny silnik 
zaburtowy do łodzi lub pontonu 
amerykańskiej fi rmy Minn Kota. 
Typ Endura, siła ciągu 34 lbs. 
(600 kg) 5 biegów do przodu, 3 do tyłu, 
teleskopowy rumpel, kompozytowe 
ramię. Stan b. dobry, używany 
sporadycznie. Cena 550 zł. 
Tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca 
w rozmiarze 68-86 (w tym kombinezon, 
2 kurtki, spodnie bluzki, koszulki, buty). 
Znane marki – Zara, H&M, 5-10-15, 
Coccodrillo, Ecco. Razem 80 sztuk. 
Cena 400 zł do negocjacji. Stan bardzo 
dobry. Pruszków.  500 891 490   

Kupię

 ► Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę 
kupię 601 336 063 

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Administrowanie sieciami 
komputerowymi dla fi rm, 
501 255 453 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Docieplania budynków, dekarstwo, 
603 722 837 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

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

 ► Dźwigi usługi 501-299-778 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► 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 

 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

 ► 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 

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

 ► Trawniki, zakładanie, wertykulacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► USŁUGI BUDOWLANE – stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z przedmiotów maturalnych    
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

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

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

GMINA
GRODZISK MAZOWIECKI

SPRZEDA SAMOCHÓD 
OSOBOWY

MARKI  
FORD ESCORT 1,6i

Rok produkcji 2000;  
Aukcja – 8.05.2014 r.,
Info.: 22 463 46 31;  
www.grodzisk.pl

www.kuchnianawymiar.eu
      tel. 511-330-430

 „AMABLE” Meble na wymiar

Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego
ogłasza nabór do klas 1 na rok szk. 

2014/2015.
Zapraszamy na dni otwarte: 

22 marca i 26 kwietnia 
w godz. 10.00 – 13.00 

do siedziby szkoły w Milanówku  
przy ul. Brzozowej 1

Informacje i zapisy: www.brzozowa.pl
Tel. 22 724 -83-47, tel./fax 22 758-34-02

Optima S.A. – finanse dla domu  
– zatrudni PRZEDSTAWICIELI  

w dzielnicach: Wawer, Ursynów,  
Praga Północ, Praga Południe.  

Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, 
również dla emerytów!  

Tel. 58-554-80-80  
lub 801-800-200

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

 ► Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813

Zdrowie

Dieta Cambridge licencjonowany 
konsultant, Odchudzanie, Dietetyk. 
Tel 604-29-29-93 

 ► Podziękowania dla pruszkowskich 
weterynarzy, doktora Janusza 
Kopackiego i jego Zespołu. 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 
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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.

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

 
 

 

 
 

 

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  

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 

                               Ładna działka 1007 mkw. 
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji, bogata infrastruktura.

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O IV PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych

          w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/135 372 65 500 6 600 655

zabudowa 
mieszkaniowa 
bliźniacza2. Dz. 7/137 372 65 500 6 600 655

3. Dz. 7/139 372 65 500 6 600 655

4. Dz. 7/141 401 70 600 7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są nie zagospodarowane i nie  
uzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane w KW WA1G/ 
00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem urbanistycznym D311-MN tj. tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym. Do ceny 
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług 
(VAT) w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2014 r.  
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I piętro).  Wadium należy 
wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego nr 88 1240 6348 
1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 War-
szawa do dnia 22.05.2014 r. Ogłoszenie o przetargu podaje się do pub- 
licznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie 
www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informacje o nie-
ruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, pok. 212, 
tel. (22) 463-46-31.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 687 z późn. zm.) po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji 
nr 25/13 z dnia 21.02.2013 r. l. dz. WIŚ-R.7821.21.3.2012.MK uchylającej  
w całości decyzję Starosty Pruszkowskiego nr 03/2012 znak: WA.6731.7.2012  
z dnia 19.09.2012 r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia  
przez organ I instancji oraz po oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie skargi Prezydenta Miasta Pruszkowa na ww. decyzję 
Wojewody Mazowieckiego nr 25/13 wyrokiem z dnia 18.07.2013 r. sygn. akt  
VII SA/Wa 841/13 zawiadamiam, że dnia 15.04.2014 r. została wydana decyzja  
Nr 02/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca 
przebudowy i rozbudowy ul. Mickiewicza w Pruszkowie na odcinku 
od ul. Prusaka do rzeki Żbikówki w zakresie: budowy jezdni, chodników, 
zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy i rozbudowy 
sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, rozbiórki kolidujących 
ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją 
na działkach nr ew.: 45 (45/1, 45/2), 50, 51, 52 (52/1, 52/2), 53/3, 53/4 (53/5, 
53/6), 54, 55, 56, 57, 59, 60/2, 63, 64 (64/1, 64/2), 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 
162/20, 162/21 (162/34, 162/35), 162/22, 162/23, 184 (184/4, 184/5), 209, 
210, 276, 277 - obr. 06, na działkach nr ew.: 58/6, 285 (285/1, 285/2), 290/2 
(290/3, 290/4), 402/4, 405, 521 (521/1, 521/2) - obr. 09 oraz na działkach  
nr ew.: 6 (6/1, 6/2), 9/1, 9/2, 10 (10/1, 10/2), 11, 12, 151/13, 151/14, 151/15,  
151/16, 152/7, 312 (312/1, 312/2), 313, 403 – obr. 10.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem  
– numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji.]

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ww. decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek 
od 8:00 do 16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32. 

•  WIOSNA JUŻ, LATO TUŻ TUŻ
• POLSKI BUT DLA DAMSKICH STÓP
• BUTY NA SPACERY I DO OPERY
• TĘGOŚCI G – H, ROZMIARY 33 – 42

KOŚCIUSZKI 39,  
(Vis-à-vis Starostwa Powiatowego)

OBUWIE

WWW.TUPTUP.SKLEP.PL
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