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REGION
ZTM spuszcza z tonu 
i szykuje się do obniżek 
biletowych. W ramach 
Karty Warszawa +  bilety 
będą tańsze, ale różnicę 
w cenie ma pokryć gmina. 
I tu pojawia się problem.

W arszawski Zarząd 
Transportu Miej-
skiego regularnie 

serwuje pasażerom podwyżki 
cen biletów. Ostatnią wpro-
wadzono na początku bie-
żącego roku. Mieszkańcy 
stolicy za sprawą wprowa-
dzonej Karty Warszawiaka 
podwyżek nie odczuli. Spa-
dły na barki na pasażerów ze 
strefy podmiejskiej. A różnice 
nie są małe. Posiadacze Kar-
ty Warszawiaka za 30-dniowy 
bilet ważny w dwóch strefach 
płacą 196 zł, a za 90-dnio-
wy 482 zł. Pasażerowie bez 
karty za te same bilety wysu-
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ZTM szykuje się do wprowadzenia Karty Warszawa + . Czy gminy dopłacą do biletów?  

 ZTM chce pokazać, że zależy mu na pasażerach z drugiej strefy

Oferta z gminnym haczykiem
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Gotowe domy w Jaktorowie. Program Dom ZA Mieszkanie więcej na stronie 4.
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płują z kieszeni odpowiednio 
210 i 600 zł. 

Okazało się jednak, że wpły-
wy ze sprzedaży biletów 
w ostatnich miesiącach spa-
dły. Pasażerowie przesiedli 
się z miejskiej komunikacji do 
własnych samochodów. 

ZTM chce pokazać, że zale-
ży mu na podróżnych z drugiej 
strefy i zapowiada preferen-
cyjną Kartę Warszawa +. Mia-
łaby się pojawić w sierpniu.
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Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Co dałaby Karta Warszawa +? 
Osoby mieszkające i rozliczają-
ce swoje podatki poza Warszawą 
mogłyby kupować bilety długo-
okresowe w tych samych cenach 
co posiadacze Karty Warszawia-
ka. To oznacza, że za „miesięcz-
ny” płaciłyby mniej o 14 zł mniej, 
a za „kwartalny” aż o 54 zł. Poja-
wia się pytanie: czy zamiast kart 
nie lepiej zwyczajnie obniżyć ce-
ny biletów? Tu kryje się haczyk. 
ZTM chce bowiem, by różnicę 
w cenach płaciły samorządy. 

Jak wyglądają kalkulacje? 
W przypadku biletu kwartalne-
go różnica w cenie dla jednej oso-
by to 54 zł. Takich biletów w roku 
kupujemy cztery, czyli płacimy 
216 zł. Tyle też samorząd mu-
siałby w takim wariancie płacić 
za jedną osobę. Dla przykła-
du: Pruszków ma blisko 60 tys. 
mieszkańców. Zakładając, że 1/6 
z nich kupuje bilety ZTM i chcia-
łaby korzystać z Karty Warsza-
wa + łatwo wyliczyć szacowane 
koszty. Za cztery bilety kwartalne 
dla 10 tys. osób gmina musiałaby 
zapłacić ponad 2 mln zł.

Wielu mieszkańców liczy 
jednak na to, że od sierpnia i w 
Pruszkowie będzie dostępna 
Karta Warszawa +. – Jestem 
bardzo niezadowolona z obec-
nej oferty ZTM. Bilety są bar-
dzo drogie, a komfort podróży 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

znikomy – mówi czytelniczka 
Marta. – Płacę tu podatki i wo-
lę, żeby miasto dopłacało mi do 
biletu niż organizowało jakieś tam 
imprezy – dodaje. 

stosowne uchwały o dopłatach. 
Wiadomo już, że ofertą zainte-
resowane są Marki, Piaseczno, 
Izabelin, Legionowo, Otwock, 
Lesznowola. A co z zachodnią 
stroną Warszawy? Tu samo-
rządowcy też stawiają warunki. 
– Chcemy dopłacać do spersona-
lizowanych biletów, tylko niech te 
zasady będą przejrzyste dla obu 
stron. Do dziś ZTM nie przekazał 
nam informacji, ilu mieszkańców 
Pruszkowa posiada Warszawską 
Kartę Miejską. Szacujemy, że ta 
liczba jest mniejsza niż 10 tys. 
osób – twierdzi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. – 
Jeśli mamy dopłacać do biletów, 
to zrezygnujmy z innych dopłat. 
Dziś z naszego biletu korzysta-
ją również mieszkańcy miejsco-
wości, których władze nie chcą 

współpracować z ZTM. Koszty 
ponosimy więc my, a dokładniej 
nasi mieszkańcy – dodaje.

Jak na ofertę Karty Warsza-
wa + zaopatruje się sąsiadujący 
Piastów? Podobnie jak Prusz-
ków. – Negatywnie oceniamy 
proponowany przez ZTM sys-
tem fi nansowania biletów. Nie 
może tak być, że płacimy po-
dwójnie – mówi Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa. – Wystąpi-
liśmy do ZTM-u z trzema pro-
pozycjami: ustanowienia 1 strefy 
biletowej na tym obszarze gdzie 
kursują pociągi SKM, ustalenie 
jednolitej ceny za wozokilometr 
w pierwszej i drugiej strefi e lub 
dopłat z naszej strony do sperso-
nalizowanych biletów, w zamian 
za rezygnację z opłat za wozokilo-
metr. ZTM jest jednak głuchy na 
nasze propozycje – dodaje. 

Z problemem „biletowej” poli-
tyki ZTM-u poradziły sobie wła-
dze powiatu wołomińskiego. Tam 
zrezygnowano z oferty Wspólne-
go Biletu. W naszym regionie tego 
rozwiązania nie zastosują. – Nie 
chcemy rezygnować ze Wspólne-
go Biletu, bo ta oferta jest naszym 
mieszkańcom potrzebna. Chce-
my doprecyzować jednak zasady 
jego funkcjonowania – twier-
dzi wiceprezydent Kurzela. 

Wiele wskazuje więc na to, że 
mieszkańcy zachodniego obrze-
ża stolicy nie mają co liczyć na 
ulgi przy zakupie biletów dłu-
gookresowych. 
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Płacą za parkowanie auta w centrum 
BRWINÓW
Strefa płatnego 
parkowania w centrum 
Brwinowa już czynna. 
Pomysł się sprawdza.

Mieszkańcy Brwinowa od lat 
skarżyli się, że miejsca parkin-
gowe w centrum miasta są cały-
mi dniami zajęte przez te same 
samochody. Utrudniało to po-
stawienie auta tym, którzy przy-
jechali np. tylko po zakupy lub 
odebrać kogoś ze stacji PKP. 
Dlatego też władze gminy coraz 
głośniej mówiły o wprowadze-
niu strefy płatnego parkowania, 

co  rozwiązałoby problem. 31 
stycznia tego roku radni prze-
głosowali stosowną uchwałę 
i wiadomo było, że od począt-
ku czerwca SPP zacznie działać.

I zaczęła. W poniedziałek 
(2 czerwca) mieszkańcy po 
raz pierwszy zapłacili za par-
kowanie w rejonie Rynku. Czy 
strefa przyniosła efekt? – Stre-
fę obsługują dwa parkometry na 
Rynku, jeden od strony ul. Bi-
skupickiej, a drugi po przeciw-
nej stronie – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 
– Przejechałem się około godz. 
9.00, czyli już po porannym 

szczycie, gdzie wcześniej zapar-
kować w Rynku było niezwykle 
trudno. Dziś było sporo wolnych 

tylko kilka aut, dziś pojawiło się 
około 30 pojazdów. Można po-
wiedzieć, że póki co strefa się 
sprawdza, ponieważ zostawie-
nie auta na cały dzień to jest 
jednak spory wydatek. Miesz-
kańcy wychodzą z założenia, 
że lepiej te 220 metrów przejść 
i zaoszczędzić – dodaje.

Według cennika opłata za 
minimalny czas parkowania do 
15 minut to 20 gr, do pół godzi-
ny – 50 gr, do 45 minut – 1 zł. 
Za pierwszą godzinę trzeba za-
płacić 2 zł, drugą 2,20 zł, trze-
cią 2,40 zł, a za czwartą i każ-
dą następną – 2 zł.  (DP)

Droga wylotowa 
powstaje w bólach?

REGION
Wylotówka na Kraków 
i Katowice powstaje 
w ślimaczym tempie, 
a terminy zaczynają 
gonić. Drogowcy są 
jednak spokojni.

Tylko półtora roku zostało fi r-
mie Strabag na wybudowanie 
fragmentu trasy S8 Salomea 
– Wolica. Pierwszy tzw. miejski 
odcinek znajdujący się pomię-
dzy węzłami Salomea i Opacz 
jest już gotowy. Budowa za-
miejskiego odcinka od Opaczy 
do Wolicy trwa. Ale są miejsca, 
gdzie – jak się wydaje – niewie-
le się dzieje.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w kwiet-
niu ubiegłego roku podpisa-
ła umowę  z firmą Strabag na 
budowę wylotówki na Kraków 
i Katowice. Strabag na medal spi-
sał się przy budowie autostrady 
A2 i swój odcinek oddał termi-
nowo. Kłopot w tym, że budowa 
wylotówki już tak dobrze im nie 
idzie. Inwestycja realizowana jest 
od ponad roku a postępów – zda-
niem wielu – nie widać. 

Patrząc na stopień zaawanso-
wania robót kierowcy nie wie-
rzą w terminowe zakończenie 
budowy. Co na to inwestor? Do 
uwag podchodzi ze spokojem. – 
Termin wyznaczony na koniec 
2015 roku jest realny. Inwesty-
cja nie ma opóźnienia. Prace na 
głównym przebiegu trasy S8 są 
już bardzo widoczne, a plac bu-
dowy dynamicznie się zmienia 
– twierdzi Małgorzata Tarnow-
ska, rzecznik prasowy warszaw-
skiego oddziału GDDKiA. 

Okazuje się, że problemy wy-
stąpiły jedynie przy odnodze 
w kierunku Krakowa. Rozwiąza-
nia zaproponowane przez GDD-
KiA oprotestowali mieszkańcy 
Magdalenki. – W tym przypadku 

czekamy na wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogo-
wej. Problemy były też z wy-
daniem decyzji środowiskowej 
– wyjaśnia Tarnowska. – Mie-
liśmy jednak świadomość, że te 
utrudnienia wystąpią i nie można 
mówić, że coś nas tu zaskoczyło. 
Wykonawca robotników prze-
rzucił na budowę „eski” – dodaje. 

Warto dodać, że ekspresów-
ka powstanie w innym kształ-
cie nim pierwotnie zakładano. 
Od węzła Opacz do węzła Pasz-
ków w Wolicy kierowcy pojadą 
szerszą drogą. – Trasa od Opa-
czy była planowana w kształcie 
po dwa pasy ruchu w każdym 
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miejsc. Natomiast na parkingu 
przy cmentarzu znajdującym 
się jedynie 220 metrów od 
Rynku, na którym zwykle było 

Strefa w rejonie 
Rynku zaczęła 
działać 2 czerwca

Trasa Salomea 
Wolica ma 
być gotowa 
w grudniu 2015 r.

kierunku. Pas drogowy jest jed-
nak na tyle szeroki, że możemy 
trasę poszerzyć do trzech pasów 
i z tego korzystamy. Za przygo-
towanie nowych projektów bę-
dzie odpowiadał wykonawca, 
ponieważ inwestycja powsta-
je w trybie „projektuj i buduj” 
– mówi Tarnowska.  (AS)

ZTM szykuje się do wprowadzenia Karty Warszawa + . Czy gminy dopłacą do biletów?  

Oferta z gminnym haczykiem

Ostateczny kształt oferty ZTM 
poznamy na przełomie czerwca 
i lipca. Później podwarszawskie 
samorządy będą musiały podjąć 

Ostateczny 
kształt oferty 
ZTM poznamy 
na przełomie 
czerwca i lipca 
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Droga wylotowa 
powstaje w bólach?

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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PRUSZKÓW
Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński 
otrzymał absolutorium. Głosowanie 
poprzedziła uchwała zatwierdzają-
ca sprawozdanie fi nansowe miasta 
Pruszkowa za 2013 r. oraz sprawoz-
danie z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu. Radni wysłuchali też opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oraz Komisji Rewizyjnej. Mimo po-
zytywnych opinii nie obyło się bez 
uwag radnych. Ostatecznie udzie-
lono Starzyńskiemu absolutorium. 
14 radnych było za, a ośmiu przeciw. 
Prezydent powiedział m.in.: – Chciał-
bym podziękować za udzielenie 
absolutorium. Zdaję sobie sprawę 

Radni udzielili absolutorium 
prezydentowi Starzyńskiemu

z tego, że mamy tutaj w ławach 
radnych tzw. wyznawców nieba 
(„Nie, bo...” – przyp red.). Nic nie jest 
w stanie ich przekonać nawet, jak 
byśmy znaleźli nie wiadomo gdzie 
i nie wiadomo jakie pieniądze i zreali-
zowali inwestycje na nie wiadomo 
jakim poziomie w 2013 r. (AS)

Piątek, 6 Czerwca 2014

Gotowe domy w Jaktorowie
Sprawdź program Dom ZA Mieszkanie
Aleksandria Park to kompleks domów położony w  Jaktorowie, zaledwie 5 km od Grodziska Maz. 
Funkcjonalne, parterowe domy o powierzchni 137 i 143 m2 budowane są w najwyższym standardzie 
deweloperskim na działkach od 980 do 1240 m2. Aleksandria Park to wyjątkowa oferta dla osób, 
które pragną zamieszkać we własnym domu dostępnym w cenie mieszkania. 
Kup dom w Aleksandria Park i odbierz ogrodowe Jacuzzi.

Jaktorów, ul. Gen. Maczka  |  tel. 798 683 282  |  www.aleksandriapark.pl

REKLAMA

Przyjemna trasa, biegacze się nie nudzili
PRUSZKÓW
Sylwester Kuśmierz 
okazał się najszybszy
w 1. Pruszkowskim Biegu 
Wolności. W rywalizacji 
udział wzięło ponad 
pół tysiąca zawodników 
i zawodniczek.

Ostatecznie dziesięciokilometro-
wą trasę pokonało 475 uczestni-
ków. Całe podium przypadło 
biegaczom spoza naszego regionu. 
Najszybszym zawodnikiem okazał 
się Sylwester Kuśmierz (Toma-
szów Lubelski), który triumfo-
wał z czasem 34:03 min. Tuż za 
nim uplasował się Dariusz Jure-
wicz (Gołdap) a najniższy stopień 

Nadarzyn) oraz Annę Szewczy-
kowską (Parzniew).

– Jestem zadowolona szczegól-
nie z osiągniętego czasu. A to, że 

kobiet. Dorota Kamień chwaliła 
trasę zmagań: – Najważniejsze, że 
nie była monotonna. Kilka pod-
biegów, niewiele zakrętów, ład-
ne plenery. Zawodnik na pewno 
się nie nudził. 

W podobnym tonie wyrażał się 
Sylwester Kuśmierz. – Jeszcze na 
szóstym kilometrze biegłem ja-
ko trzeci. Utrzymywałem jednak 
swoje tempo i to okazało się klu-
czem do wygranej. Mam mocny 
fi nisz – przyznał zawodnik z To-
maszowa Lubelskiego.

Bieg okazał się sukcesem spor-
towym, i organizacyjnym. Wie-
le wskazuje na to, że już na stałe 
wpisał się do kalendarza imprez 
sportowych w Pruszkowie. 

– I chcemy, aby następna edy-
cja była jeszcze lepsza – przyznał 
tuż po zakończeniu rywalizacji 
Przemysław Walewski, dyrek-
tor biegu. Chwalił sobie nie tylko 
wzorową współpracę z władzami 
miasta, służbami mundurowymi 
czy wolontariuszami wspierają-
cymi organizatorów, ale przede 
wszystkim wysoki poziom zawo-
dów. – Trasa okazała się szybka. 
Nie spodziewałem się, że aż ty-
le osób zanotuje tak dobre wy-
niki. Bieg mógł się podobać, bo 
nie sztuką jest „wypuścić w po-
le” uczestników, a stworzyć tra-
sę, która pokaże walory miasta. 
A ta właśnie taką była – dodał 
dyrektor zmagań.  (MAP)
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Ipodium przypadł Damianowi 
Świerdzewskiemu (Ostrołęka). 
Tuż za „pudłem” sklasyfi kowany 
został najlepszy biegacz z Prusz-
kowa – Marek Galiński, za którym 
fi niszował inny z reprezentantów 
gospodarzy Grzegorz Kruszyń-
ski. W pierwszej „dziesiątce” zna-
lazło się jeszcze trzech biegaczy 
z regionu: Daniel Michałowski 
(Grodzisk Maz.) był 6., Maciej 
Żyto (Pruszków) zajął 8. miejsce, 
a reprezentujący GLKS Nadarzyn 
Jacek Nowocień uplasował się na 
10. pozycji. W rywalizacji kobiet 
bezkonkurencyjna okazała się 
Dorota Kamień (AZS Warsza-
wa, czas: 42:30), która wyprze-
dziła Katarzynę Stefańską (GLKS 

realizując zakładany plan, udało 
mi się wygrać sprawia, iż cieszę się 
jeszcze bardziej – przyznała na 
mecie zwyciężczyni rywalizacji 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W miniony weekend 
pruszkowianie 
doskonale się bawili 
na obchodach święta 
miasta. Oferta 
koncertowa, mnogość 
gier i zabaw sprawiły,
że każdy mieszkaniec, 
bez względu na wiek, 
znalazł coś dla siebie.

P rze wiele lat Dni Pruszko-
wa organizowane były na 
terenie sportowym Zni-

cza. Władze miasta postanowiły 
jednak niedawno zmienić for-
mułę imprezy i przeniosły ją do 
Parku Kościuszki. Ten manewr 
spotkał się zaprobatą mieszkań-
ców – tym bardziej, że w no-
wej lokalizacji atrakcji nie bra-
kowało. Tak było i teraz. 

Pruszków znakomicie się bawił w swoje Dni
Tegoroczne Dni Pruszkowa 

trwały od 31 maja do 1 czerw-
ca. W sobotę impreza ruszyła  
po godz. 12.00. Park  Kościuszki 
opanowały stoiska ze starociami, 
liczne punkty przyciągające dzieci, 
food-tracki. Ogromnym powodze-
niem cieszyła się Wioska Archeolo-
giczna – Piecowisko przygotowana 

jest coraz więcej młodych ro-
dzin z dziećmi i widzimy, że taka 
oferta jest potrzebna – podkreś-
la Witold Konieczny z Biura 
Promocji Miasta Pruszkowa.

W ramach „Dni” miał także 
miejsce Pierwszy Pruszkowski Fe-
stiwal Gier. Ruszył o godz. 11.00 
w Gimnazjum nr 4. Można było 
wziąć udział w rozgrywkach gier 
planszowych, karcianych, bitew-
nych, takich jak Magic: The Gathe-
ring, Warhammer Fantasy Battle. 
W czasie festiwalu odbyły się też 
m.in. eliminacje mistrzostw Polski 
do gry planszowej Carcassonne, 
I Pruszkowski Turniej Warham-
mer Fantasy Battle. Mniej za-
awansowani mieli okazję poznać 
zasady gier planszówych.

O godz. 16.30 scenę przy Pała-
cyku Sokoła opanowali wycho-
wankowie pruszkowskiej Szkoły 
Muzycznej. Tuż po nich pojawił 
się legendarny Tercet Egzotycz-
ny. Ich hity spotkały się z gorącym 

Koncerty gwiazd, bieg na 10 kilometrów, festiwal gier – podczas Dni Pruszkowa mieszkańcy mieli w czym wybierać 
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przyjęciem publiczności. Następ-
nie wystąpiły piosenkarki z zespo-
łu Singin' Birds, znanego m.in. 
z show „Must Be The Music”. 
Gwiazdą sobotniego wieczoru by-
ła wokalistka Ania Wyszkoni. Jej 
nastrojowe przeboje przyciągnęły 

do parku miłośników dość spokoj-
nej, ale popularnej muzyki.

Kolejny dzień (niedziela) ob-
chodów rozpoczął się od 1. Prusz-
kowskiego Biegu Wolności. Ze 
stadionu Znicza wystartowało 
ponad pół tysiąca zawodników 

przez Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego. – Podczas 
całej imprezy zatrudniliśmy 22 ani-
matorów i zastanawiamy się, czy 
w przyszłym roku nie zwiększyć 
tej liczby do 30. W Pruszkowie 

Koncertowymi 
gwiazdami Dni 
Pruszkowa byli 
Anna Wyszkoni 
oraz zespół Piersi

i zawodniczek. (O imprezie czy-
taj niżej)

Atrakcji, głównie koncerto-
wych, nie zabrakło oczywiście 
w Parku Kościuszki. Na scenie 
pojawiali się Redlin, Tomasz Ste-
ciuk, Vavamu�  n. Magnesem wie-
czoru był jednak zespół Piersi, 
który „Bałkanicą” i innymi hi-
tami porwał mieszkańców do 
tańca. – Koncert zespołu Piersi 
przyciągnął blisko 4 tysiące osób. 
Zespół dał rewelacyjny koncert, 
a oprawa połączona ze świetnym 
kontaktem artystów z publiczno-
ścią pokazała, że pruszkowianie 
potrafią się bawić – podkre-
śla Witold Konieczny. I dodaje: 
– Mieliśmy również propozycję, 
by na przyszły rok do Pruszkowa 
zaprosić grupę Enej.

Finał tegorocznych Dni Prusz-
kowa nastąpił w Wiosce Arche-
ologicznej. Magiczny teatr ognia 
oraz pokaz wytopu żelaza za-
chwyciły mieszkańców. 

 Koncerty cieszyły się wielkim powodzeniem

Koncerty gwiazd, bieg na 10 kilometrów, festiwal gier – podczas Dni Pruszkowa mieszkańcy mieli w czym wybierać 
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GRODZISK MAZOWIECKI
W przyszłym roku powinien roz-
począć się remont ulic Żydow-
skiej i Towarowej w Grodzisku. 
Termin realizacji inwestycji uza-
leżniony był od decyzji dewelo-
pera, który przy ul. Żydowskiej 
buduje osiedle. Firma od dłuższe-
go czasu zabiegała o gruntowny 

remont ulicy. Nie chcąc czekać 
na odległy termin rozpoczęcia 
prac, deweloper zadeklarował, 
że jest w stanie wykonać kosz-
towny projekt. Podczas ostat-
niej sesji radni wyrazili zgodę na 
zawarcie stosownego porozu-
mienia z deweloperem. – Dzięki 

Żydowska i Towarowa 
pójdą do remontu

temu remont ulicy Żydowskiej 
powinien zostać przeprowadzony 
już w przyszły roku – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. Wraz z rozpoczęciem 
modernizacji ul. Żydowskiej 
remont przejdzie łącząca się 
z nią ulica Towarowa. (MAP)

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Kilkudziesięciu 
pacjentów podpisało się 
pod protestem w sprawie 
działalności NZOZ 
AWEMED w Milanówku. 
Kłopot w tym, że nie 
wszyscy do końca 
wiedzieli co… podpisują. 
A protest powinien już 
trafi ć już do wojewody.

„W arunki przyjmowa-
nia pacjentów, or-
ganizacja pracy 

przychodni, atmosfera tam panu-
jąca, w tym sposób traktowania 
pacjentów uwłacza ich godności 
i zamiast ułatwiać proces lecze-
nia i profi laktyki, utrudnia do-
chodzenie do zdrowia” – piszą 
niektórzy pacjenci przychodni 
AWEMED -u. Placówce wy-
tykają niekończące się kolejki, 
spóźnienia lekarzy, brak możli-
wości zapisania się na konkretną 

Część pacjentów kontra przychodnia
godzinę do lekarza czy proble-
my ze swobodnym korzystaniem 
z windy. – I absolutnie nie dąży-
my do zamknięcia przychodni. 
Chcemy, aby zmieniła ona spo-
sób traktowania pacjentów – do-
dają rozżaleni mieszkańcy. Pismo 
z prośbą o pomoc i interwencję 
złożyli w Starostwie Powiato-
wym w Grodzisku. 

Dlaczego akurat tam, skoro 
przychodnia jest placówką niepu-
bliczną? Bo to powiat jest właści-
cielem budynku, w którym mieści 
się AWEMED. Pacjenci liczą, że 
starosta Marek Wieżbicki weź-
mie „pod uwagę dobro i opinie 
mieszkańców” i pomoże w roz-
wiązaniu konfl iktu. Pomylili się. 
Z informacji, którą otrzymaliśmy 
z grodziskiego magistratu wyni-
ka, że sprawa została przekaza-
na do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. „Starosta Gro-
dziski nie posiada kompetencji 
nadzorczych i kontrolnych nad 
powyższą placówką, dlatego też 
przekazanie sprawy jest uzasad-
nione, biorąc pod uwagę treść 

artykułów ustawy o działalności 
leczniczej” – pisze Marek Wież-
bicki, starosta powiatu. Przyznaje 
jednocześnie, że NZOZ AWE-
MED wynajmuje pomieszczenia 
przy ulicy Piasta na czas nieokre-
ślony i wywiązuje się z warunków 
określonych umową. 

Kierownictwo przychodni do 
całej sprawy podchodzi spokojnie. 

– Nie ma takiej możliwości, aby wszyscy byli zadowoleni – mówi kierownik przychodni przy ul. Piasta

– Mamy blisko 10 tysięcy pacjen-
tów i nie ma takiej możliwości, aby 
wszyscy byli zadowoleni – mówi 
Aleksandra Dziarczykowska- Ko-
peć, kierownik przychodni. Pod-
kreśla, że kolejki o których mówią 
niezadowoleni pacjenci zdarzają 
się rzadko. – Bywa, że pacjent na 
przyjęcie czeka 10 minut, ale tyl-
ko dlatego, że lekarz przyjmuje 

w gabinecie innego chorego. 
Mamy zatrudnioną wystarcza-
jącą liczbę lekarzy pierwszego 
kontaktu. Więcej już nie może-
my – dodaje kierownik. 

Co ciekawe, część pacjentów 
która podpisała się pod protestem 
nie do końca była świadoma, co 
podpisuje. – Rozmawialiśmy 
z częścią z nich i przyznali, że 
nie zdawali sobie sprawy iż pi-
smo, które podpisują jest pro-
testem. Wiem, że przygotowują 
obecnie stosowne oświadcze-
nie w tej sprawie – mówi Alek-
sandra Dziarczykowska- Kopeć. 
Dodaje, że przychodnia sama 
już zebrała kilkaset podpisów 
popierających placówkę.

W niczym to jednak nie zmie-
nia faktu, że przychodnia przy 
ul. Piasta może powoli przygo-
towywać się do składania sto-
sownych wyjaśnień w urzędzie 
wojewódzkim. – Po zapoznaniu się 
z treścią pisma od starosty grodzi-
skiego podejmiemy odpowiednie 
kroki i decyzje – informuje  biuro 
prasowe wojewody.  

 W odpowiedzi na protest przychodnia sama już zebrała 
kilkaset podpisów popierających placówkę

Dąb pod ochroną
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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

REKLAMA

GRODZISK MAZOWIECKI
Radni zdecydowali, że 
„Samorządowiec”, czyli 
dąb szypułkowy obok 
grodziskiego ratusza 
objęty będzie ochroną.

Drzewo w obwodzie ma ponad 
3 metry i wysokości 22 metry. 
A nazwę „Samorządowiec” zy-
skało właśnie z  uwagi lokali-
zację blisko magistratu. Wokół 
drzewa zostanie wyznaczo-
na 15 metrowa strefa zasięgu 
czynnej ochrony umożliwiają-
ca zabezpieczenie korony, pnia 
i systemu korzeniowego. Dąb 
będzie oznaczony tablicami.
Status pomnika przyrody stra-
cił natomiast dąb przy ul. Wi-
dokowej w Radoniach. Drzewo 
jest obumierające i już się nie 
zregeneruje.  (AS)
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Jerzy Ciszek i Jan Łobos, dwaj 
zapaleni rowerzyści z naszego re-
gionu, szykują się do niecodzien-
nej wyprawy. Chcą dojechać do 
jednego z najbardziej wysunię-
tych na północ miejsc w Nor-
wegii, Przylądka Północnego 
(Nordkapp). Przygotowania idą 

pełną parą. Podczas wyprawy 
rowerzyści planują także 
poznać kulturę i historię krajów 
nordyckich. Trasa prowadzić 
będzie przez Szwecję i Norwegię, 
a w drodze powrotnej – Finlan-
dię, Estonię, Łotwę, Litwę. Inicja-
torem wyprawy jest Jerzy Ciszek 

– 25-latek mieszkający koło
 Grodziska Mazowieckiego.
Ciszek odpowiada za właściwe 
przygotowanie sprzętu do wypra-
wy, do której zachęcił Jana 
Łobosa – mieszkańca Brwinowa. 
Rowerzyści zamierzają 
wyruszyć 2 sierpnia. (AF)

Dwoma kółkami zajadą
na Przylądek Północny

REGION

Piątek, 6 Czerwca 2014

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Kondycji finansowej 
Targowiska Miejskiego 
przy ul. Montwiłła 
można pozazdrościć. 
Obiekt przynosi 
miastu przyzwoity 
dochód, jednak 
mało prawdopodobne 
wydaje się, aby 
„wielki” handel 
odbywał się tam 
codziennie. 

Wtrakcie majowej sesji 
radni miasta przyję-
li uchwałę w spra-

wie zasad i trybu korzystania 
z targowiska. Co to oznacza 
w praktyce? Czy handlujący 
i kupujący muszą zmienić na-
wyki? – Nic się nie zmieniło 
– uspokaja Andrzej Pleban, 
prezes Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Grodzisku, 
który to zarządza obiektem. – 
To był wyłącznie zabieg kosme-
tyczny wynikający z faktu, iż od 
roku funkcjonujemy jako spół-
ka. Trzeba było pewne kwestie 
uporządkować – dodaje prezes.

Nic również nie powinno się 
zmienić w kwestii dni w jakie 
odbywa się handel. Ciągle bo-
wiem pojawiają się pomysły, 
aby targowisko tętniło ży-
ciem nie tylko w środy i soboty. 

Targowisko przegrywa z tradycją

– Podejmowaliśmy już wiele 
prób. Ambicja i determinacja 
kupców była ogromna. Przez 

dla miasta. Miasta, które przed 
dwoma laty przeprowadziło re-
witalizację targowiska. Dzię-
ki środkom unijnym udało się 
stworzyć obiekt, który wyglą-
dem daleki jest od pospolitych 
targowisk. Estetyczne boksy, 
zaplecze sanitarne, parkingi, 
zadaszenie – to główne walory 
targowiska, które jednorazowo 
może pomieścić blisko tysiąc 
handlujących. – I najważniej-
sze, że handel może odbywać się 
w deszczu czy śniegu… – pod-
kreśla Andrzej Pleban. 

Obiekt przy ul. Montwiłła kusi wyglądem, ale dni handlowe prawdopodobnie się nie zmienią

wzięła górę – przyznaje prezes 
grodziskiego ZGK. Dodaje, że 
na niepowodzenie wpływ miało 
również położenie targowiska. 
– Nie znajduje się przy dużym 
ciągu komunikacyjnym. Oso-
by wysiadające z kolejki WKD 
idą raczej w kierunku deptaka 
i na tamtejszym „małym” targu 
robą zakupy – dodaje. 

W niczym to jednak nie zmie-
nia faktu, że obiekt przy ulicy 
Montwiłła to dochodowy biz-
nes. Wpływy z targowiska są 
solidnym zastrzykiem gotówki 
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 Udało się stworzyć obiekt, który wyglądem daleki jest od pospolitych targowisk

Regulamin „wyciszy” skwer?
NADARZYN
Pojawił się już regulamin 
korzystania ze skweru 
przy ulicy Lipowej. Ma 
to być broń w walce 
z osobami zakłócającymi 
porządek na osiedlu 
Nadarzyńskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Od dłuższego czasu mieszkańcy 
ul. Lipowej w Nadarzynie boryka-
ją się problemem jaki występuje 
za oknami ich mieszkań. Tamtej-
szy skwer, gdzie powstaje właśnie 
plac zabaw, regularnie okupowany 
jest przez „nieproszonych gości”. 
– Wieczorami na skwerze mło-
dzież urządza imprezy. Pozosta-
je po nich śmietnik i niewyspani 
mieszkańcy osiedla. Wcześniej 
zdarzały się akty wandalizmu 
– pisze jeden z czytelników. 

Problem doskonale zna zarów-
no policja, jak i nadarzyńska straż 
gminna. – W tym roku na osiedlu 
interweniowaliśmy 20 razy, z cze-
go cztery zgłoszenia dotyczyły za-
kłócania porządku – informuje 
Adam Piskorz, komendant straży 
gminnej. Nadmienia, że pozostałe 
przyjazdy mundurowych związa-
ne były głównie z zaśmiecaniem 

bądź nieodśnieżonym tere-
nem. Interwencje podejmowała 
również policja. – Problem po-
jawia się głównie w weekendy – 
przyznaje kom. Dorota Nowak, 
rzecznik pruszkowskiej komen-
dy powiatowej. I dodaje: – Funk-
cjonariusze mają zalecone, aby
częściej kontrolować ten teren.

Okazuje się jednak, że samo 
pojawianie się służb munduro-
wych nie wystarcza. – Kłopot 
jest w tym, że część zgłoszeń to 
anonimy. Zakłócenie porząd-
ku jest wykroczeniem. Aby jed-
nak móc kogoś ukarać musimy 
mieć nie tylko sprawcę, ale rów-
nież poszkodowanego. Bywa jed-
nak tak, że zgłaszający nie chce 

się ujawnić, więc nasza inter-
wencja kończy się jedynie na 
pouczeniu – nie ukrywa Adam 
Piskorz. Jego zdaniem sytuację 
powinien zmienić regulamin ko-
rzystania ze skweru. – Pozwoli 
nam wyciągać konsekwencje wo-
bec osób łamiących jego punkty 
– przyznaje komendant straży 
gminnej, dodając, że osoby ta-
kie mogą zostać ukarane nawet
kilkusetzłotowym mandatem.

Co ciekawe, regulamin w opar-
ciu o uchwałę rady gminy wszedł 
w życie kilka dni temu. Jednak 
dopiero w miniony czwartek 
(5 czerwca) na skwerze pojawiły się 
stosowne tablice informujące za co 
konkretnie grożą sankcje.  (MAP)

PRUSZKÓW
Trwa przyjmowanie 
wniosków na 
kandydatów do medalu 
„Zasłużony dla Powiatu 
Pruszkowskiego”.

Medale przyznawane będą 
w kategoriach: działalność spo-
łeczna, bezpieczeństwo, kultura, 
sport, oświata i edukacja, admi-
nistracja oraz zdrowie. Krąż-
kiem uhonorowany zostanie też  
młody talent oraz osoba, która 
otrzyma tytuł Przyjaciela Po-
wiatu Pruszkowskiego. Kan-
dydatów do wyróżnienia może 
zgłosić każdy mieszkaniec po-
wiatu pod warunkiem, że pod 
wnioskiem zbierze trzydzieści 
podpisów. Wnioski mogą być 
też składane m.in. przez jed-
nostki samorządu terytorial-
nego, organizacje społeczne, 
związki i stowarzyszenia z te-
renu powiatu pruszkowskie-
go. Nabór wniosków potrwa do 
30 czerwca, a składać je można 
w sekretariacie Starostwa Po-
wiatowego przy ul. Drzymały 
30 (III piętro, pok. 318). O tym, 
kto zostanie uhonorowany me-
dalem zdecyduje kapituła kon-
kursu. Oczywiście na podstawie 
złożonych wniosków.  (MAP)

Zgłoś kandydata

REKLAMA

Wpływy z targowiska 
przy ulicy Montwiłła są 
solidnym zastrzykiem 
gotówki dla miasta

dwa tygodnie próbowali zachę-
cać mieszkańców do zakupów 
codziennie. Niestety, tradycja 
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REKLAMA

Jeszcze nie rozpoczęto pierwsze-
go etapu przebudowy ulicy Raszyń-
skiej w Michałowicach, a gmina już 
szuka wykonawcy na kolejny. Ul. Ra-
szyńska znajduje się centralnej czę-
ści Michałowic i ciągnie się od ronda 
do ul. Szarej. Droga od dawna wy-
maga remontu, ten jednak będzie 

prowadzony etapami. W pierwszym 
kwartale tego roku gmina ogłosiła 
przetarg na modernizację 340-me-
trowego fragmentu Raszyńskiej, 
który znajduje się pomiędzy ulica-
mi Polną a 3 Maja. Wykonawcy jed-
nak wciąż nie wybrano. Tymczasem 
urzędnicy już ogłosili przetarg na 

remont kolejnego fragmentu 
Raszyńskiej – od 3 Maja do ul. Szkol-
nej. Zakres inwestycji jest bardzo 
podobny do obejmującego pierwszy 
odcinek. Odcinek od Polnej do
3 Maja ma być gotowy do końca 
lipca, natomiast od 3 Maja do
Szkolnej – do końca sierpnia. (DP)

Szukanie wykonawców 
przebudowy Raszyńskiej

MICHAŁOWICE

Plac zabaw z małą siłownią
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku pojawi 
się kolejny plac 
zabaw, tym razem 
przy ul. Reymonta. 
Obiekt powstanie 
w ramach 
zagospodarowania 
terenu miejskiego.

Plac zabaw ma służyć mło-
dym mieszkańcom okolicz-
nych domów. W tym rejonie 
dominuje zabudowa jednoro-
dzinna. Właściciele posesji 
od dłuższego czasu zwracali 
uwagę na potrzebę stworzenia 
miejsca do zabawy i aktywne-
go wypoczynku na świeżym 
powietrzu dla swoich pociech. 
Grodziski magistrat chce taki 
obiekt zapewnić, ogłosił prze-
targ, w którym wyłoni wyko-
nawcę placu.

Co znajdzie się na wyposa-
żeniu obiektu? M.in. zestaw 
zabawowy, zestaw spraw-
nościowy, dwa kiwaczki, 
piaskownica sześciokątna, 
domek z podestem, dwie huś-
tawki typu ważka oraz huś-
tawka podwójna wahadłowa. 
Takie atrakcje zaplanowano 

z myślą o młodszych dzie-
ciach.  Ta część zostanie 
ogrodzona i wyłożona na-
wierzchnią bezpieczną. 

Druga część placu prze-
znaczona dla starszych dzieci 
i młodzieży nie będzie mia-
ła ogrodzenia. W tej strefie 
znajdą się boisko do koszy-
kówki z jednym koszem, du-
ża ścianka wspinaczkowa, 
dwa stoły do tenisa stoło-
wego oraz zestaw urządzeń 

DOMINIK 
PIETRASZEK

PRUSZKÓW
Drogowcy nie skończą 
budowy ostatniego 
odcinka ulicy Pogodnej 
w Pruszkowie 
w założonym terminie. 
Finał planowany 
jest na połowę lipca.

B udowę Pogodnej, czy-
li przedłużenia ul. Po-
wstańców od al. Wojska 

Polskiego do ul. Lipowej po-
dzielono na kilka etapów. Jako 
pierwszy wykonano odcinek od 
ul. Bolesława Prusa do ul. Ko-
morowskiej, a w maju ubiegłe-
go roku drogowcy zakończyli 
budowę od al. Wojska Polskiego 
do ul. Bolesława Prusa. Ostat-
nim etapem inwestycji miała być 
fragment pomiędzy ulicami Ko-
morowską a Lipową zaplanowa-
ny na rok 2013. Jednak w 2012 r. 
w budżecie miasta zostały wolne 
środki i urzędnicy zdecydowali, 

Ulica Pogodna z poślizgiem

że ruszą z budową fragmentu 
od ul. Komorowskiej do ul. Po-
lnej, który zakończył się w maju 
ubiegłego roku. Ostatni odcinek 

Podobnie jak już funkcjo-
nujące odcinki ulicy Pogodnej, 
budowany obecnie fragment bę-
dzie miał asfaltową nawierzch-
nię jezdni o szerokości siedmiu 
metrów, chodnik przykrawęż-
nikowy o szerokości dwóch me-
trów, a po południowej stronie 
– dwukierunkową ścieżkę rowe-
rową, także o szerokości dwóch 
metrów. W planach inwestycji 
nie zabrakło kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia ulicznego.

Wiadomo już, że budowa 
ul. Pogodnej nie zakończy się 
w terminie.– Do zrobienia po-
został nam jeszcze sięgacz do 
budynków jednorodzinnych, któ-
ry jest prostopadły do ulicy Po-
godnej – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Niestety nie 
wyrobimy się z nim w zaplano-
wanym na połowę czerwca ter-
minie. Najprawdopodobniej 
budowa zakończy się dopiero 
w połowie lipca – dodaje. 

Budowa oczekiwanej przez pruszkowian drogi zakończy się prawdopodobnie w lipcu

tej drogi, od Polnej do Lipowej, 
jest w trakcie budowy.

Wykonawca rozpoczął reali-
zację fi nalnego odcinka w paź-
dzierniku 2013 r. Ten fragment 
trasy ma mieć długość 300 me-
trów, w ramach inwestycji bu-
dowany będzie też tzw. sięgacz, 
czyli droga (o długości 80 metrów 
i szerokości sześci) prowadzą-
ca do budynków mieszkalnych. 
Sięgacz zyska nawierzchnię 
z kostki brukowej.
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Do zrobienia pozostał 
jeszcze tzw. sięgacz 
do budynków 
jednorodzinnych

sprawnościowych typu Stre-
et Workout Park. Dodatkowo 
w projekcie przewidziano ma-
łą siłownię plenerową z trze-
ma urządzeniami – sztangą, 
przyrządem do ćwiczeń brzu-
cha i wahadło.

Termin wykonania inwe-
stycji wyznaczono na koniec 
września.  (AF)

W skład plac zabaw 
przy ul. Reymonta 
wejdzie m.in. zestaw 
sprawnościowy 

Budowa oczekiwanej przez pruszkowian drogi zakończy się prawdopodobnie w lipcu
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GRODZISK MAZOWIECKI
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Grodzisku ma być bardziej przy-
jazny dla osób niepełnosprawnych. 
Trwają poszukiwania nowej siedziby. 
Biuro Terenowe ZUS znajduje się przy 
ul. Sienkiewicza 45, w pawilonach „na 
skarpie”. Położenie dogodne – ści-
słe centrum miasta, ale... – Musimy 

mieć salę do obsługi interesantów 
z prawdziwego zdarzenia, a w obec-
nej lokalizacji takiej nie ma. Dużym 
problemem jest też brak podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych. Znajdu-
jemy się na piętrze, więc takie osoby 
mogą mieć utrudniony dostęp – mó-
wi Barbara Kalinowska, kierownik 

Grodziski ZUS rozgląda się 
za nową siedzibą

grodziskiego inspektoratu ZUS. 
Gdzie się przeniesie placówka? 
– Przede wszystkim chcemy, aby był 
to parter. Powinien mieć powierzch-
nię ok. 150 mkw. i oczywiście być 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Szukamy 
odpowiedniego lokum – dodaje. (DP)

Piątek, 6 Czerwca 2014

Przebudują 
skrzyżowania 
na drodze 719 
JAKTORÓW
Utrudnienia 
dla kierowców. 
Niebawem może 
ruszyć przebudowa 
skrzyżowań na drodze 
wojewódzkiej nr 719.

Trasa 719 jest obleganym 
szlakiem komunikacyjnym. 
Łączy m.in. Żyrardów, Gro-
dzisk Mazowiecki, Brwinów 
i Pruszków z Warszawą. 
Każdy remont na tej drodze 
powoduje duże utrudnie-
nia. Wkrótce znów się po-
jawią. Powód? Rozbudowa 
skrzyżowań w miejscowo-
ści Chylice Kolonia w gmi-
nie Jaktorów.

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przeprowa-
dzi roboty na 300-metrowym 
odcinku drogi wraz ze skrzy-
żowaniami z ulicami Ku-
kuczki i Alpejską oraz z ulicą 
Jagiełły. Krzyżówki zyskają 
m.in. lewoskręty, na pierw-
szej z wymienionych pojawi 
się sygnalizacja świetlna. Po-
wstaną zatoki przystankowe, 
wykonawca rozbuduje oko-
liczne wloty dróg podporząd-
kowanych, zmodernizuje 
odwodnienie drogi.

– Inwestycja jest wspólnie 
fi nansowana z gminą Jakto-
rów, która wykona projekt 
oraz wybuduje oświetle-
nie. My zajmiemy się resz-
tą inwestycji – mówi Monika 
Burdon, rzecznik praso-
wy MZDW.

Celem przedsięwzięcia 
jest m.in. poprawienie prze-
pustowości poprzez zwięk-
szenie liczby pasów ruchu na 
wlocie drogi. Natomiast wy-
konanie zatok sprawi, że au-
tobusy zatrzymujące się na 
przystanku (obecnie na jezd-
ni) nie będą blokowały ruchu.

Roboty spowodują utrud-
nienia, ale droga będzie prze-
jezdna. – Organizacji ruchu 
na czas remontu jeszcze nie 
ma, więc nie możemy powie-
dzieć jak będzie wyglądała, 
ale z pewnością przejazd 
będzie utrudniony. Termin 
zakończenia prac wyzna-
czono na 30 października 
2014 r. jednak może się to 
zmienić. Wszystko zależy 
od tego, kiedy uda się pod-
pisać umowę z wykonawcą 
– podkreśla Burdon.  (DP)
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PRUSZKÓW
– Partie nie będą się 
reklamować na imprezach 
organizowanych dla 
mieszkańców i z pieniędzy 
mieszkańców – twierdzą 
pruszkowscy włodarze. 
Przedstawiciele 
ugrupowań politycznych 
protestują.

O d kilku lat na miejskich 
imprezach w Pruszkowie 
próżno szukać stoisk par-

tii politycznych. Wyjątkiem jest 
Pożegnanie Lata, gdzie takie kio-
ski mogą się znaleźć. Ale to par-
tyjnym działaczom nie wystarcza 
– na majowej sesji rady miasta po-
stanowili wyrazić niezadowole-
nie. Głównym powodem był zakaz 
ustawienie stoisk informacyjnych 
na Dniach Pruszkowa.

Swoje stanowiska wygłosi-
li przedstawiciele Platformy 

Imprezy miejskie to nie Hyde Park
Obywatelskiej – radna Halina 
Uszyńska, Prawa i Sprawiedliwo-
ści – radny Andrzej Wróblewski 
oraz Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej – sekretarz Jan Górski.

– Platforma Obywatelska z nie-
pokojem obserwuje pojawienie 
się nowych antydemokratycz-
nych sił, które tłumią debatę 
publiczną i szeroki dostęp spo-
łeczeństwa do wiedzy, która jest 
podstawą realnej i uczciwej de-
mokracji. Stwierdzamy, że kryzys 
demokracji w Pruszkowie obja-
wił się za sprawą pańskiej po-
wtórnej odmowy na nasz udział 
w Dniach Pruszkowa – podkre-
ślała radna Uszyńska.

Zareagował wiceprezydent 
Andrzej Królikowski. – Imprezy 
miejskie organizowane ze środ-
ków publicznych nie są miejscem 
igrzysk partii politycznych. Wy-
znaczyliśmy jedno miejsce w ra-
mach Pożegnania Lata, imprezy 
festynowej, dla wszystkich chęt-
nych polityków to jest Park Ma-
zowsze. Impreza odbędzie się we 

wrześniu i tam wszystkich zapra-
szamy – podkreślał. – Prezydent 
dwa lata temu podpisał regulamin 
imprez i nie ma to nic wspólne-
go z ograniczaniem demokracji. 
Wszyscy dostali odmowy. Pań-
stwo sobie ubzduraliście, że za 
publiczne pieniądze będziecie 
prowadzić działalność partyjną 
– dodawał Królikowski.

Radny Andrzej Wróblewski po-
informował, że jego partia (PiS) 

Pruszków ogranicza demokrację? Partie protestują przeciw zakazowi organizowania ich stoisk
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również przygotowała protest, któ-
ry będzie złożony do prezydenta. – 
Walka z demokracją zabija. A pan 
to w tej chwili robi. Pan robi mniej 
więcej takie posunięcia jak pan Pu-
tin na wschodzie – zaznaczył.

– Imprezy, które odbywały 
się w poprzedniej formule na 
terenie Znicza Pruszków były 
typowym Hyde Parkiem. Ktoś 
się chciał upić, to miał piwa trzy 
beczki, ktoś chciał manifestować 

swoje polityczne poglądy to rów-
nież to mógł robić – zaznaczył 
Andrzej Królikowski. – Uwagi 
które napływały do prezydenta 
były następujące: mieszkańcy nie 
życzą sobie alkoholu na impre-
zach miejskich i nie życzą sobie 
pikniku politycznego. Ludzie te-
go nie chcą. Ustaliliśmy wspól-
nie, że jedyna imprezą, na której 
będą się mogły promować partie 
będzie impreza na zakończenie 
lata. Wszyscy się na to zgodzi-
li, a teraz podnosicie jakieś la-
rum – dodał.

Na sesji obecny był też Jan 
Górski, sekretarz powiatowego 
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Zaprezentował stanowisko 
partii. – W imieniu SLD jesteśmy 
zmuszeni wyrazić swoje zaniepo-
kojenie nad kondycją demokracji 
i kultury politycznej w Pruszko-
wie. Spowodowane jest to pró-
bą ograniczenia kontaktu partii 
politycznych z mieszkańcami 
miasta za pomocą bezprawnych 
działań – mówił. 

Segregujesz? Zapłacisz mniej
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
czekają na zmniejszenie 
stawek za odbiór 
śmieci. I się doczekają, 
ale tylko ci, którzy 
segregują odpady.

Dziś pruszkowianie za odbiór 
zmieszanych odpadów komu-
nalnych płacą 20 zł miesięcznie 
za osobę. Segregujących śmie-
ci kosztuje to mniej – 12,50 zł. 
To oznacza, że czteroosobowa 
rodzina, która śmieci nie sortu-
je płaci za ich odbiór 80 zł mie-
sięcznie. Segregująca – 50 zł.

Wielu mieszkańców pod-
kreślało, że stawki za odbiór 
odpadów w Pruszkowie są wy-
górowane. Włodarze zaś mówi-
li, że opłaty będą mniejsze, ale 
nie wiadomo od kiedy. Pytani na 
przełomie roku o termin obniże-
nia stawek odpowiadali, że sys-
tem się nie bilansuje. 

Po roku funkcjonowania „śmie-
ciowego” systemu pojawia się jed-
nak możliwość obniżenia opłat. 
– Jeśli chodzi o analizy ekono-
miczne koszty jakie miasto pono-
si w przeliczeniu na jedną osobę 
w przypadku odpadów segrego-
wanych według tych analiz za-
mknęły się m.in w kwocie 12,42 zł 
od osoby – wyjaśniał na majowej 
sesji rady miejskiej Andrzej Kró-
likowski, wiceprezydent Pruszko-
wa. – Na ten koszt składały się: 
koszty odbioru tych odpadów 
przez fi rmę wyłonioną w postę-
powaniu przetargowym opłata 
miesięczna w wysokości 58 tys. 

zł za zbiornicę odpadów zlokali-
zowaną na Gąsinie, koszty admi-
nistracyjne obsługi tego systemu 
oraz koszt zakupu pojemników, 

u operatora. W roku 2014 r. nie 
będziemy już ponosili wszyst-
kich kosztów związanych z ob-
sługą tego systemu, a dokładniej 
kosztów zakupu nowych pojem-
ników. Poprawiły nam się znacz-
nie wpływy z tytułu opłat za 
odbiór odpadów komunalnych. 
To wszystko powoduje, że propo-
nujemy pozostawienie stawki od 
odpadów zmieszanych na pozio-
mie 20 zł miesięcznie od osoby. 
Natomiast proponujemy obni-
żenie stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeśli te 
odpady są segregowane z 12,50 zł 
na 11 zł od osoby – dodaje.

Radni przyjęli proponowaną 
w tej sprawie uchwałę. Miesz-
kańcy, którzy segregują odpa-
dy od lipca będą więć płacić za 
ich odbiór 11 zł od osoby mie-
sięcznie. Stawki dla osób, któ-
re nie sortują śmieci pozostają 
bez zmian.  (AS)

Nowe „oczy” spojrzą na park
NADARZYN
System monitoringu 
w nadarzyńskim 
parku na placu 
Poniatowskiego 
przejdzie wkrótce 
modernizację. Stare 
kamery zastąpi 
nowoczesny sprzęt.

Park Poniatowskiego mieści się 
na rynku, w samym centrum 
Nadarzyna. Gminni włoda-
rze kilka lat temu zdecydowa-
li o zainstalowaniu tam kamer 
monitoringu, co zdecydowanie 
wpłynęło na poprawę bezpie-
czeństwa w tym rejonie. Urzęd-
nicy podkreślają, że system zdał 
egzamin, dlatego też chcą w nie-
go inwestować. Na początku ro-
ku informowaliśmy, że magistrat 
ma w planach wymienić pięć ka-
mer obserwujących park. Dziś 
wiemy, że realizacja jest blisko.

Nadarzyński magistrat ogłosił 
bowiem przetarg, w który wyłoni 
fi rmę odpowiedzialną za mon-
taż nowego systemu w parku. 

Co wejdzie w skład systemu? 
Pięć szybkoobrotowych kamer 
o dużej rozdzielczości. Ponadto 
zorganizowane zostanie drugie 
centrum monitoringu. Do tej po-
ry podgląd z kamer mieli tylko 
nadarzyńscy policjanci, teraz bę-
dą mieli także strażnicy gminni. 

– Chodzi nam o podnosze-
nie poziomu bezpieczeństwa 
w mieście i jak najskuteczniej-
sze wychwytywanie nieprzyjem-
nych incydentów w przestrzeni 
publicznej. Dobra współpraca 
policji i straży gminnej będzie 
temu sprzyjać – mówi Tomasz 
Muchalski, wicewójt Nadarzyna. 
– Kamery, które zainstalujemy 
dają znacznie większe możli-
wości techniczne – dodaje.

Kiedy nowe kamery zasta-
pią stare? – Jesteśmy na etapie
wyboru oferty. Potencjalni wy-
konawcy złożyli jeszcze do-
datkowe pytania, procedura się 
przeciąga, ale myślę, że w ciągu 
kilku tygodni inwestycja zo-
stanie zrealizowana– zazna-
cza Muchalski.  (AF)

które są ustawiane na osiedlach 
mieszkaniowych na terenie mia-
sta Pruszkowa – wyliczał.

Królikowski mówił dalej: – 
Umowa z wybranym w prze-
targu operatorem jest podpisana 
na 2,5 roku i omawianie kwestii 
stawki nie dotyczy zmian cen 

Segregują odpady 
od lipca będą 
płacić za ich odbiór 
11 zł od osoby 
miesięcznie
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 Jedna z kamer zostanie zamontowana na budynku 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
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 Na miejskich imprezach próżno szukać stoisk partii
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BRWINÓW 
W sobotę 31 maja brwinowski ośro-
dek kultury zmienił się w hip-hopowe 
centrum. Bfreenów rozpoczął się wy-
kładem dziennikarza Marcina Flinta, 
który opowiedział m.in. o korzeniach 
polskiego rapu. Następnie Mateusz 
„Skajsdelimit” Wilkoń poprowadził 
warsztaty freestylowo-tekściarskie. 

Kolejnym punktem imprezy był 
pierwszy brwinowski freestyle 
battle, czyli bitwa na rymy z new-
schoolowymi bitami DJ Anusza. 
Po „bitwie” na scenie Ośrodka Kul-
tury „Okej” pojawili się Reset i Bo-
chen oraz Guzu, a na koniec wystąpił 
znany raper Proceente. Kolejne 

Newschoolowe bity 
w Ośrodku Kultury „Okej”

spotkanie z hip-hopem w najbliż-
szą sobotę. Budynek przy ul. Wil-
sona 2 odwiedzi Mateusz „Ematei” 
Natali, redaktor portalu Popkiller.pl, 
współtwórca akcji Młode Wilki, wyła-
wiającej młode talenty muzyki rap. 
Patronami medialnymi imprezy są 
Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (DP)

Piątek, 6 Czerwca 2014

REKLAMA

Veturilo zdecydowanie
za drogie dla miasta
PRUSZKÓW
Nie ma szans na to, 
aby w najbliższych 
miesiącach powstał 
w Pruszkowie 
system rowerów 
miejskich. – Koszty są 
porażające – przyznaje 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent miasta.

W poprzednim numerze in-
formowaliśmy, że niebawem 
rowery zawitają do Grodzi-
ska Mazowieckiego. Apetyt 
na wprowadzenie systemu 
Veturilo mają również w Ra-
szynie, gdzie gmina zawiązała 
nawet w tym celu współpracę 
z Lesznowolą. 

A jak sprawa rowerów miej-
skich wygląda w Pruszkowie? 
Póki co miłośnicy przejażdżek 
na dwóch kółkach będą musie-
li obejść się smakiem, bowiem 
miasta nie stać na pokrycie 
kosztów wprowadzenia syste-
mu. – Z oferty, którą otrzyma-
liśmy wynika, że opłata roczna 
za jeden rower wynosiłaby 

500 zł. To sporo. Nie stać nas 
na taki wydatek – mówi An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Koszty nazywa po-
rażającymi, choć przyznaje, iż 
system mógłby mieć rację by-
tu. Szczególnie w kwestii sko-
munikowania stacji WKD ze 
stacją PKP. – Pamiętać nale-
ży również o osiedlu Staszica, 
gdzie stacje także mogłyby się 
pojawić – dodaje Kurzela.    

Nie ukrywa, że miasto my-
śli nad innym rozwiązaniem. 
Jakim? – Może uda nam się 
stworzyć wypożyczalnie w ra-
mach ścieżek edukacyjnych. 
Chcielibyśmy, aby miała ona 
charakter turystyczny, a nie 
komercyjny – podkreśla Ku-
rzela. Wiele wskazuje na to, 
że w projekcie budżetu na 
przyszły rok taka inwestycja 
znajdzie swoją pozycję. – Jak 
już informowaliśmy, przygo-
towujemy rewolucję. Rowe-
ry się w nią wpisują, ponieważ 
będziemy zwiększać sieć par-
kingów dla cyklistów – dodaje 
wiceprezydent.  (MAP)

DOMINIK 
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PRUSZKÓW
W nocy z 4 na 5 czerwca 
kolejarze zamknęli 
przejazd przez tory w ciągu 
ul. Działkowej i uruchomili 
na ul. Przejazdowej 
w Pruszkowie.   

P rzeniesienie przejazdu 
kolejowego związane jest 
z modernizacją linii War-

szawa – Łódź. Jej remont ma 
zwiększyć prędkość pociągów 
dalekobieżnych i towarowych. 
Przejazdowa roszada z prze-
prawami na Działkowej i Prze-
jazdowej zaplanowana była na 
wiosnę tego roku, ale przez dłu-
gi czas kolejarze nie byli w stanie 
podać konkretnej daty.

W miniony piątek kolejarze 
ogłosili, że nastąpi to 31 maja. – 
Prace już w zasadzie zakończy-
liśmy, ustawiliśmy oznakowanie 
na nowym przejeździe na Przejaz-
dowej. Na sobotę zaplanowaliśmy 

Koniec przejazdowej roszady

odbiory techniczne z udziałem 
zarządców dróg w obrębie, któ-
rych będzie funkcjonował nowy 
przejazd – powiedział 30 ma-
ja Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK.

Urzędnicy z pruszkowskie-
go magistratu, którzy zarządza-
ją ul. Przejazdową też byli dobrej 
myśli. – Nie mieliśmy większych 
zastrzeżeń do organizacji ruchu 

czerwca kolejarze zaznaczyli, że 
do załatwienia pozostały ostatnie 
sprawy formalne, a przeniesienie 
przejazdu z Działkowej na Prze-
jazdową to raczej kwestia godzin.

Znowu „coś nie wypaliło”. Ko-
lejarze podali kolejną datę. – Od-
biory techniczne dobiegają końca 

Przeprawa na ulicy Działkowej została zamknięta, a na Przejazdowej – otwarta

w obrębie nowego przejazdu. Ma-
my nadzieję, że odbiory technicz-
ne pójdą sprawnie – mówiła 30 
maja  Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie.

Tymczasem „coś nie zagrało” 
i po 31 maja kierowcy nadal korzy-
stali ze starej przeprawy w ciągu 
ul. Działkowej. W poniedziałek 2 
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Przeniesienie 
przejazdu ma związek 
z modernizacją 
linii kolejowej

i w nocy ze środy na czwartek 
przeprawa na ul. Działkowej po-
winna zostać zamknięta, nato-
miast na ul. Przejazdowej otwarta 
– twierdził Maciej Dutkiewicz.

Tym razem wypaliło. Od 5 czer-
wca przez tory w Pruszkowie 
można się przeprawić wiaduktem 
oraz przejazdem kolejowym na 
ul. Przejazdowej. Przeprawa przy 
Działkowej przestała istnieć. 

 Zamknięty przejazd przy ul. Działkowej



10 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości

GRODZISK MAZOWIECKI
Pierwszy akt fi nałowego spektaklu 
superligi dla Bogorii Grodzisk, któ-
ra pokonała w Grudziądzu Olimpię-
-Unię 3:1. Światową klasę pokazał 
Oh Sang Eun. Koreańczyk najpierw 
zwyciężając Tomislava Kolar-
ka 3:0, a w czwartym starciu wie-
czoru Patryka Chojnowskiego 3:2. 

W piątym secie nasz gracz wygraną 
zapewnił sobie dopiero przy szóstej 
piłce meczowej. Drużyna z Grodzi-
ska wykonała pierwszy krok w kie-
runku tytułu mistrza Polski. Drugi 
mecz fi nału Wschodzący Białystok 
Superligi będzie rozegrany w hali 
Bogorii w najbliższą sobotę o 17.00 

Wielkie tenisowe show 
w Grudziądzu dla Bogorii!

przy ul. Westfala 3. Olimpia-Unia 
Grudziądz – Dartom Bogoria Gro-
dzisk Mazowiecki 1:3. Pojedynki: 
Patryk Chojnowski – Daniel Górak 
2:3 ; Tomislav Kolarek – Oh Sang 
Eun 0:3; Patryk Zatówka – Robert 
Floras 3:1; Patryk Chojnowski 
– Oh Sang Eun 2:3. (Dawid Szajna)

WPR24.pl

W Komorowie 
pasażerowie przesiądą 
się do zastępczej 
komunikacji 
autobusowej 

Piątek, 6 Czerwca 2014

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Wiemy już jak będzie 
wyglądała organizacja 
ruchu na czas 
wakacyjnego remontu na 
linii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Pasażerów 
czeka przesiadka do 
drugiego pociągu lub 
autobusu zastępczego.

W połowie maja WKD 
ogłosiła przetarg na 
remont toru nr 1 pro-

wadzącego w kierunku Podkowy 
Leśnej. To nie nowość – spółka 
niemal co roku w najcieplejszych 
miesiącach stara się poprawić 
stan torowiska. Tegoroczny re-
mont jest jednak wyjątkowy, 
ponieważ WKD chce przepro-
wadzić prace aż na 18-kilometro-
wym odcinku między Warszawą 
Śródmieście a Komorowem.

Przetarg został już rozstrzygnię-
ty i pewne jest, że remont w waka-
cje się odbędzie. Jednak roboty na 
torze nr 1 spowodują, że pociągi na 
fragmencie objętym naprawą bę-
dą kursować tylko po jednym to-
rze. – Remont rozpocznie się na 
przełomie czerwca i lipca. Do-
kładna data będzie uzgadniania 
z wykonawcą jeszcze przed podpi-
saniem umowy. Organizacja ruchu 
jest w przygotowaniu, ale główne 
wytyczne już znam – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskie Kolei Dojazdowej.

Jak więc pojadą wukadki w te-
goroczne wakacje? Ruch pociągów 
pomiędzy przystankiem Warszawa 
Śródmieście WKD a stacją Komo-
rów będzie się odbywał wyłącznie 
po torze nr 2, czyli tym w kierun-
ku stolicy. Zostanie podzielony 
na dwa odcinki: Warszawa Śród-
mieście WKD – Opacz i Opacz 

Wukadką z przesiadką
W wakacje rozpocznie się remont toru na odcinku 
pomiędzy Warszawą Śródmieście a Komorowem

– Autobusy pojadą z Komo-
rowa przez Pruszków Alejami 
Jerozolimskimi do stacji War-
szawa Zachodnia, a  tam podróżni 
będą mogli przesiąść się albo do 
wukadki albo do innego środka 
transportu. W tej chwili jeszcze 
rozważamy szczegółową loka-
lizację przystanków. Na pewno 
taki pojawi się w Pruszkowie 
w rejonie skrzyżowania al. Woj-
ska Polskiego z ul. Kościuszki. 
Jest też rozważane zlokalizowa-
nie przystanku w Al. Jerozolim-
skich w Regułach, a także mniej 
więcej między Regułami a Ma-
lichami, w miejscu gdzie za-
trzymują się autobusy linii 717. 
Bierzemy też pod uwagę zloka-
lizowanie przystanku w rejonie 
WKD Michałowice przy wylo-
cie z ul. Jesionowej oraz przy 
przystanku Aleje Jerozolimskie 
WKD. Przed nami jeszcze prze-
jazdy próbne, aby ustalić czasy 
przejazdów tych autobusów. 
Chcemy bowiem jak najlepiej 
dopasować kursy komunikacji 
zastępczej do ruchu pociągów 
– podkreśla rzecznik WKD.

Powyższy plan obejmuje tyl-
ko kursy w dni powszednie, na-
tomiast w dzień świąteczny 
organizacja będzie wyglądać tak, 
że składy z Grodziska do Opaczy 
również pojadą co 45 minut, ale 
pociągi z Milanówka będą kur-
sować tylko do Podkowy Leśnej. 
Zostaną skomunikowane ze skła-
dami z Grodziska, do których 
będzie można się przesiąść. 

– Komorów. W Opaczy będzie 
zorganizowany punkt przesiad-
kowy między pociągami (zosta-
ną ze sobą skorelowane – czas na 
przesiadkę wyniesie ok. 7-8 mi-
nut). Składy zarówno do War-
szawy, jak i z powrotem będą 
kursowały przez cały dzień co 
45 minut. – Gdyby tego przy-
stanku przesiadkowego nie było, 
to wówczas częstotliwość byłaby 
jeszcze mniejsza, bo niecałe 60 
minut, ponieważ pociąg w jedną 
stronę jechałby ponad 25 minut. 
Oczywiście można by w ślad za 
nim puścić inny skład, ale wte-
dy ograniczyłoby to przepusto-
wość w przeciwnym kierunku 
– twierdzi Kulesza. 

Do przystanku Opacz doja-
dą wszystkie składy, które będą 
rozpoczynały bieg w Grodzisku 
Mazowieckim, natomiast pociągi 
z Milanówka (również co 45 mi-
nut) będą dojeżdżać jedynie do 
Komorowa ze względu na ogra-
niczoną przepustowość dalszego 
odcinka. W Komorowie pasaże-
rowie przesiądą się do zastęp-
czej komunikacji autobusowej. 

REKLAMA

REKLAMA

Będzie sygnalizacja i droga
PIASTÓW
Mieszkańcy ul. Matejki 
mają powody 
do zadowolenia. 
Powiat pruszkowski 
wybuduje bezpieczne 
przejście przez 
ul. Warszawską, 
a miasto naprawi 
nawierzchnię drogi.

Już w maju informowaliśmy, że 
powiat pruszkowski przygoto-
wuje się do ustawienia sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Matejki i Warszawskiej 
w Piastowie. Inwestycja ma 
pomóc mieszkańcom osiedla 
(potocznie nazywanego osie-
dlem malarzy) w szybkim i bez-
piecznym przedostaniu się na 
drugą stronę ruchliwej ulicy 
Warszawskiej.– Przygotowa-
liśmy dokumentację projek-
tową na budowę sygnalizacji 
zgodnie z wytycznymi powiatu. 
Teraz to powiat będzie prowa-
dził te inwestycję – podkreślał 
wtedy Krzysztof Smolaga, wi-
ceburmistrz Piastowa.

Okazuje się jednak, że wła-
dze Piastowa szykują kolejną 

niespodziankę dla mieszkań-
ców ulicy Matejki. Droga ma 
przejść remont. Nie będzie to 
spektakularne przedsięwzię-
cie, ale kierowcy zapewne je 
docenią. Matejki na odcinku 
pomiędzy ulicami Warszawską 

a Siemiradzkiego zyska nową 
nawierzchnię. Nie obejdzie się 
bez utrudnień, bo drogowcy 
w pierwszej kolejności będą 
musieli zdjąć starą. Po wyrów-
naniu podbudowy i studzienek 
położą nakładkę.

Urzędnicy na szczęście po-
myśleli, aby obie inwestycje 
wykonać w tym samym czasie. 
Powiat ma ustawić sygnaliza-
cję do 22 sierpnia, miasto wy-
remontuje ulicę nieco szybciej 
– zakończenie prac związanych 
z przebudową ul. Matejki prze-
widziano na 14 sierpnia.  (AS)
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Finał prac związanych 
z przebudową ulicy 
Matejki zaplanowano 
na 14 sierpnia
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RASZYN
Stołeczni policjanci z wydziału do 
walki z przestępczością gospodar-
czą znaleźli w jednym z domów 
w Raszynie prawie 170 tysięcy table-
tek leków zawierających m.in. pseu-
doefedrynę (wykorzystywaną do 
produkcji narkotyków). Trafi ły one 
do Polski z zagranicy, a z naszego 

kraju miały być wysyłane na teren 
innych państw. Wartość „znaleziska” 
oszacowano na 240 tys. zł. Zatrzy-
mano trzech Bułgarów. Funkcjona-
riusze podejrzewają, że mężczyźni 
w wieku 22, 40 i 42 lat mogli od po-
czątku swojej działalności wprowa-
dzić nielegalnie do obrotu ok. 3 mln 

Policjanci znaleźli 170 tysięcy 
tabletek z pseudoefedryną

sztuk tabletek. Wobec zatrzyma-
nych prokurator zastosował 
policyjny dozór, zakaz opuszczania 
kraju i poręczenie majątkowe. 
Za wprowadzenie do obrotu produk-
tu leczniczego bez wymaganego 
zezwolenia grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności. (DP)

OGŁOSZENIA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN 
Z początkiem lipca 
wyjadą na trasę pierwsze 
autobusy, które połączą 
Raszyn z Pruszkowem. 
Linię obsługiwać 
będzie stołeczny ZTM.

M ieszkańcy gminy chcący 
dostać się do Pruszko-
wa nie będą już musieli 

jeździć „przez” Warszawę bądź ko-
rzystać z połączeń wymagających 
przesiadek. Po miesiącach starań 
udało się władzom Raszyna sfi na-
lizować rozmowy dotyczące stwo-
rzenia bezpośredniego połączenia.

Podczas niedawnej sesji radni 
gminy przyjęli uchwałę stanowią-
cą aneks do umowy o transpor-
cie zbiorowym pomiędzy gminą 
Raszyn a miastem stołecznym. 
Tym samym połączenie obsłu-
giwać będzie Zarząd Transportu 
Miejskiego. Gmina przeznaczy-
ła na ten cel 110 tys. zł. – Radość? 

Połączenie ma ruszyć w lipcu
Kończy się opracowywanie 

trasy przejazdu autobusu. Kwe-
stią nierozstrzygniętą jest jeszcze, 
skąd linia rozpocznie bieg. – Ma-
my dwa warianty: albo ul. Unii Eu-
ropejskiej, albo ul. Poniatowskiego 
na wysokości biblioteki – twierdzi 
przewodniczący rady. Dalsza tra-
sa jest już praktycznie znana. Au-
tobus pojedzie al. Krakowską, ul. 
Sokołowską, dalej skręci w Pęcice, 
a stamtąd już dojedzie do Szpitala 
Powiatowego. W samym Pruszko-
wie linia dowiezie pasażerów do 
starostwa, urzędu pracy, urzędu 
skarbowego i Szpitala Kolejowego. 

– Niewykluczone, że przy-
stanek pojawi się też przy stacji 
WKD. Ta koncepcja jest brana 
pod uwagę – mówi Marcinkowski 
i ma nadzieję, że z linii korzystać 
będą także mieszkańcy Pruszko-
wa chcący przedostać się z jednej 
części miasta na drugą. – Pamiętaj-
my, że połączenie to funkcjonować 
będzie pół roku. Jeśli się spraw-
dzi, wówczas postaramy się nawią-
zać współpracę z Michałowicami 
– twierdzi przewodniczący. 

Zarząd Transportu Miejskiego będzie obsługiwał linię autobusową Raszyn-Pruszków
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Poczuję radość, kiedy linia zda 
egzamin i będzie się cieszy-
ła sporym zainteresowaniem 
mieszkańców – mówi Dariusz 
Marcinkowski, przewodniczący 
raszyńskiej rady, który starał się
o utworzenie linii autobusowej.    

Zgodnie z umową pierwsze au-
tobusy powinny ruszyć na trasę 
z początkiem lipca. Połączenie 
przewiduje sześć kursów w dni po-
wszednie oraz cztery w weekendy 

i dni świąteczne. Pasażerowie za 
bilet zwykły zapłacą 4 zł, a za 
ulgowy 2 zł. – Oczywiście prze-
widziane są ulgi choćby dla osób 
starszych. Obowiązująca taryfa, 
jak i regulamin dostosowany jest 
do tego, jaki funkcjonuje w ZTM – 
podkreśla Marcinkowski. Dodaje, 
iż mieszkańcy będą mieli możli-
wość zakupu biletu miesięczne-
go. Jego koszt to 80 zł, natomiast 
za ulgowy zapłacą 40 proc. mniej.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), 
art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice obszarów „Bugaj” i „Polna” stanowiących 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów 
część VI”, sporządzonych na podstawie uchwały nr XX/195/2012 Rady Gminy 
Michałowice z 22 października 2012r.
Wyłożenie projektów planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 16 czerwca 2014r. do 16 lipca 
2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów 
miejscowych zostanie przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2014r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekty planów 
oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy 
Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, 
swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 lipca 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 
2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie 
z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy 
Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 
ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszarów „Kolorowa”, „Raszyńska”, „Wesoła” i „Spacerowa” 
stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Michałowic – „osiedle Michałowice”, sporządzonych na podstawie 
uchwały nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z 22 października 2012r.
Wyłożenie projektów planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 16 czerwca 2014r. do 16 lipca 
2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów 
miejscowych zostanie przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2014r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1400. Projekty planów 
oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy 
Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, 
swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 lipca 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 
2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie 
z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy 
Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 
ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszarów „Parkowa”, „Leśna” i „Brzozowa” stanowiących zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś 
Pęcice Małe”, sporządzonych na podstawie uchwały nr XX/194/2012 Rady Gminy 
Michałowice z 22 października 2012r.
Wyłożenie projektów planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 16 czerwca 2014r. do 16 lipca 
2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów 
miejscowych zostanie przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2014r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekty planów 
oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy 
Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagos- 
podarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek- 
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów należy 
składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
30 lipca 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 
2014 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie 
z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy 
Michałowice.  

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Piknik rodzinny na Lwowskiej 
niedziela, 8 czerwca w godz. 14.00 - 20.00 w Piastowie 

zobacz co się dzieje na: facebook.com/rodzinnypiknik

w godzinach 14.00-19.00 !
warsztaty dla rodzin: 
‣ integracyjne, modelarskie, kulinarne, językowe,  
‣ florystyczne i plastyczne 
‣ dekorowanie pierników, lepienie z gliny i  
‣ szkolenie z opieki nad zwierzętami !
promocja zdrowia - spotkania ze specjalistami: 
‣ bezpieczeństwo dzieci (pokazy ratowników) 
‣ żywienie niemowląt i małych dzieci 
‣ rady pediatry, psychologa i położnej 
‣ spotkania tematyczne dla rodziców (świadome  
   ojcostwo, praca a dziecko)

atrakcje: 
‣ konkursy z nagrodami 
‣ wielki test języka 

angielskiego 
‣ pokaz żywych węży i zębów 

rekina 
‣ specjalne „Półki do spółki” 

razem z Miejską Biblioteką 
Publiczną 

‣ dmuchańce do skakania 
‣ wystawa prac Klubu 

Plastyka „Walor” 
‣ malowanie buziek 
‣ katarynka 

godz. 15.00 - Ciastko z bajką: Profesor Ciekawski i Fasolki 
od godz. 16.30 - 10 lecie zespołu Vulcan, czyli występy taneczne  

ok. godz. 18.45 - koncert Małgorzaty Ciechomskiej

REKLAMA
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PRUSZKÓW
Bez zmian w sztabie szkoleniowym 
Znicza Basket Pruszków – taką de-
cyzję podjął niedawno zarząd klu-
bu wspólnie z trenerami. Oznacza 
to, że koszykarzy w pierwszej lidze 
dalej poprowadzi Michał Spychała.
Szkoleniowiec Znicza pracę w tym 
klubie rozpoczął 1 lutego 2011 r. 

Do tej pory prowadził pruszkowski 
zespół w 115 meczach ligowych. 
W sezonie 2012/2013 Znicz Basket 
zajął w rozgrywkach pierwszej li-
gi czwarte miejsce, co było ogrom-
nym sukcesem. Minione rozgrywki 
były już dla klubu zdecydowa-
nie gorsze – niewiele brakowało, 

Michał Spychała nadal pokieruje
koszykarzami Znicza Basket

aby zespół spadł do niższej ligi. 
Asystentem Spychały nadal bę-
dzie Marek Zapałowski. Trenerzy 
wkrótce zaczną przygotowania do 
nowego sezonu, który prawdopo-
dobnie wystartuje we wrześniu. Na 
razie nie wiadomo, ile drużyn wy-
stąpi na zapleczu ekstraklasy. (AF)

Piątek, 6 Czerwca 2014

REKLAMA

Na dworcu kolejowym
dobudują piętro
MILANÓWEK
Nie wiadomo kiedy 
ruszy remont budynku 
dworca, ale wiadomo 
dlaczego będzie 
kosztował Milanówek 
500 tys. zł. Dobudowane 
zostanie piętro.

– W drugiej połowie czerwca 
planujemy ogłosić przetarg na 
przebudowę budynku dworco-
wego – powiedział na sesji rady 
miejskiej burmistrz Milanówka 
Jerzy Wysocki.

Jaki będzie zakres inwestycji? 
– W budżecie mamy zabezpie-
czone 500 tysięcy złotych. Pra-
ce będą polegały na dobudowie 
pierwszego piętra. Powstanie 
ono w celu działalności usłu-
gowej, takie są plany. Wszystko 
jednak zależy od pozwolenia na 
budowę. Tyle mogę na tę chwi-
lę powiedzieć. Konkretniej bę-
dziemy mogli rozmawiać jak 
otrzymamy decyzję na budowę. 

Wniosek zostały złożony w ubie-
głym tygodniu – mówi Patry-
cja Jankowska.

Dworzec należy do PKP, ale 
władze Milanówka zdecydo-
wały się same przeprowadzić 
remont (oczywiście za zgodą 
kolejarzy), bo – jak twierdzą 
włodarze miasta – na to, że ko-
lejarze coś zrobią sami nie ma 
co liczyć. To nie pierwsza mila-
nowska inwestycja na obiektach 
PKP. Pod koniec 2012 roku na 
zlecenie magistratu wykonano 
podjazdy oraz poręcze na sta-
rej kładce nad torami kolejowy-
mi. Natomiast na wiosnę 2013 
r. burmistrz Milanówka zlecił 
przeprowadzenie moderniza-
cji tunelu podziemnego. Przy 
wejściu na peron PKP zamon-
towano antypoślizgowe podjaz-
dy z blachy aluminiowej, a przy 
wejściach od strony ulic Kra-
kowskiej i Warszawskiej oraz 
bezpośrednio na peron zainsta-
lowano nowe poręcze.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy pruszkowskiej 
dzielnicy Malichy dopięli 
swego. Na terenie 
osiedla-ogrodu 
wprowadzono zakaz 
zabudowy szeregowej. 

M alichy to dzielnica 
Pruszkowa położona 
na pograniczu z gminą 

Michałowice i miastem Piastów. 
Na osiedlu dominuje zabudowa 
jednorodzinna. Domki i segmen-
ty mają ogrody. Ale pojawił się 
problem: w ostatnich latach na 
kilku działkach powstały budyn-
ki wielorodzinne. Mieszkańcy 
początkowo protestowali, ale 
bez skutku. W końcu popro-
sili władze miasta o zmianę 
przepisów w miejscowym pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP), tak by 
uniemożliwić powstawanie du-
żych budynków mieszkalnych, 
potocznie nazywanych przez 
nich „koszmarkami”.

Projekt uchwały zmienia-
jącej MPZP dla części osiedla 
Malichy i terenu Szpitala Twor-
kowskiego trafił pod obrady 
pruszkowskiej rady miejskiej 
w maju. – Obecnie na tere-
nie osiedla Malichy i Szpitala 
Tworkowskiego obowiązuje plan 

„Koszmarki” już się nie pojawią
należności gotówkowe, ale nali-
czać należne miastu podatki i na 
przykład za te należności prze-
jąć grunty. Pozbawiliśmy się do-
browolnie dochodów i poniekąd 
też jesteśmy powodem tego, że 
szpital będzie się zajmował obok 
swojej działalności medycznej, 
działalnością biznesowo-budo-
walną – powiedział.

– Inicjatorem zmian w MPZP 
jest stowarzyszenie, z którym od 
miesięcy współpracujemy. Nato-
miast zapisy dotyczące Szpitala 
Tworkowskiego zostały utrzy-
mane w tym kształcie, w którym 
były poprzednio. To nie jest ob-
szar, w którym zmieniano co-
kolwiek, a jeżeli, to zaostrzano 
rygory, ustalano parametry tech-
niczne – wyjaśnił wiceprezydent 
Andrzej Kurzela.

Ostatecznie radni stosunkiem 
głosów 18 za, 1 wstrzymujący się, 
przyjęli nowy plan zagospoda-
rowania dla terenów szpitala 
i części dzielnicy Malichy.

– W imieniu mieszkańców 
Malich i w imieniu stowarzy-
szenia chciałbym serdecznie po-
dziękować za dzisiejszą uchwałę. 
Myślę, że dzięki temu Malichy 
pozostaną taką dzielnicą, którą 
Pruszków będzie mógł się chwa-
lić. Na czym nam wszystkim 
powinno zależeć – powiedział 
Olgierd Lewan ze Stowarzy-
szenia Mieszkańców Osiedla 
Ogrodu Malichy. 

Nowy plan zagospodarowania zakazuje zabudowy szeregowej na obszarze osiedla-ogrodu Malichy

uchwalony przez radę w 2006 
r. W trakcie funkcjonowania te-
go planu powstał budynek przy 
ul. Sadowej, który wzbudził wie-
le kontrowersji. Spowodował tę 
sytuację zapis, który dopuszczał 
zabudowę szeregową. W wyni-
ku wniosków w 2012 r. została 
podjęta uchwała o przystąpie-
niu do zmiany planu – wyjaśni-
ła na sesji Krystyna Sławińska, 
naczelnik Wydziału Architektu-
ry, Urbanistyki i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – 
Przedstawiamy nową wersję 
planu, z którego zniknęły zapi-
sy o możliwości zabudowy sze-
regowej na obszarze istniejącego 
osiedla Malichy, za wyjątkiem 
jednej sytuacji, gdzie wydane 

zostało w trakcie sporządzania 
planu pozwolenie na budowę. 
Jest to mały teren – dodała.

Natomiast miejsce na jakim 
mogą powstać budynki szerego-
we to teren należący do Szpita-
la Tworkowskiego. Obszar ten 
został wydzielony na kontynu-
ację rozbudowy osiedla, które 
przy  ul. Kaczanowskiego ist-
nieje tam od lat 80-tych. Zapis 
zainteresował radnego Wojcie-
cha Gawkowskiego. – Chciałbym 
zwrócić uwagę na inną rzecz. Od-
kąd pamiętam, to pan prezydent 
umarzał zobowiązania podatko-
we szpitalowi, argumentując że 
to jest szpital i ma trudną sytu-
ację. Wyrażałem niejednokrotnie 
inne zdanie i mówiłem, że nie-
koniecznie trzeba egzekwować 

 Na pierwszym planie Anna Markert i Krystyna Sawińska 
z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

Autostrada Wolności w Brwinowie

Uroczystości odbyły się 
w miejscu obsługi po-
dróżnych „Brwinów” 

przy trasie A2 (od strony połu-
dniowej). Spotkali się tam pre-
zydenci Polski i Niemiec, aby 

uczcić 25. rocznicę wyborów do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospoli-
tej, jeszcze nie w pełni wolnych, 
lecz stanowiących kamień mi-
lowy dokonujących się w Polsce 
przemian. Prezydenci wspólnie 

zasadzili „dąb wolności”, a au-
tostrada A2 otrzymała nazwę 
Autostrada Wolności.

Przebiegająca przez gminę 
Brwinów autostrada A2 pro-
wadzi od przejścia granicznego 

Prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Niemiec Joachim Gauck spotkali się 4 czerwca 2014 r. na terenie 
gminy Brwinów, aby wspólnie zasadzić „dąb wolności” i nadać autostradzie A2 nazwę Autostrady Wolności.

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

Festyn Dni Gminy Michałowice

AAAatrakcyjni trzej mężczyźni 
z Poznania, którzy rozbawią każdą 
publiczność. - Kabaret Czesuaf to 

profesjonalne, wszechstronne, geografi cz-
nie i sezonowo nieograniczone poprawia-
nie nastrojów, wywoływanie uśmiechów, 
wprawianie w dobry humor. Oferuje-
my dobre żarty, zgrabne puenty oraz pio-
senki z dobrym tekstem i nienachalnym
wokalem” – tak piszą o sobie panowie.

 Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Pia-
seczny, który na polskiej scenie muzycznej 
obecny jest już od ponad 20 lat (1992 r.). 
Swoją historię muzyczną rozpoczął z ze-
społem Mafia, z którym współpracował 
6 lat. W 1998 roku zapoczątkował karie-
rę solową. Wydał 12 płyt długogrających, 
z których większość zyskała miano zło-
tych i platynowych. Artysta jest zdobyw-
cą wielu nagród rynku muzycznego, m.in. 
Bursztynowego Słowika na Festiwalu w So-
pocie, Telekamery czy tytułu Artysty Roku 
- Eska Music Awards.

Podczas Dni Gminy Michałowice Andrzej 
Piaseczny wykona największe swoje prze-
boje, a wśród nich „Chodź przytul mnie”, 
„Śniadanie do łóżka”, „Teraz płacz”, czy 
z ostatniej płyty „To co dobre”.

 Laboratorium Młodych Naukowców 
zaprosi dzieci do wykonywania ekspery-
mentów, które na długo pozostaną w ich 
pamięci.  Chętni będą mogli uczestniczyć 
w doświadczeniach z suchym lodem, zrobić 
magiczną chmurę, jak również spowodować 
wybuch sztucznego wulkanu czy nadmu-
chać balon bez użycia powietrza. To tylko 

niektóre z doświadczeń, które czekają na 
uczestników festynu. Każde z nich zosta-
nie wytłumaczone prawami fizyki i chemii.

 Blok sportowo-rekreacyjny to miej-
sce, gdzie będzie można wykazać się swo-
ją sprawnością fi zyczną. Przyszli piłkarze 
zmierzą się z żonglowaniem piłką nożną, na-
tomiast siatkarki – piłką siatkową. Odbędą 
się rzuty podkową do celu, mini koszyków-
ka czy wyścigi w workach.  Nie zabraknie 
także konkurencji dla całych rodzin tj. prze-
ciąganie liny, slalomy czy zabawy z chustą 
Clanza.  Dorośli będą mogli poczuć się jak 
wioślarze, zmagając się ze sztucznymi fa-
lami na czas i na odległość, lub próbować 
swoich sił w mini siłowni.

 Uczestników festynu, i tych dużych i ma-
łych, zachęcamy do wspólnego występu, 
podczas którego zaprezentowany zostanie 
układ ZUMBY. Nie trzeba posiadać żad-
nych umiejętności tanecznych, a jedynie 
chęć do wspólnej zabawy. Układ jest pro-
sty, składa się z kilku elementów, które są 
powtarzane w kolejnych sekwencjach. Ma-
my nadzieję, że będzie to nie tylko dobra 
zabawa, ale także uczestnicy przyczynią 
się do imponującego efektu tańca, w jak 
największej grupie. Na ten niepowtarzal-
ny występ zapraszamy ok. godz. 18:45 (do 
grupy można dołączyć w każdej chwili, lub 
przyjść nieco wcześniej i potrenować układ 
pod okiem instruktorki). Każda para nóg 
jest mile widziana. 

 Podczas Dni Gminy Michałowice zosta-
ną zorganizowane: policyjne miasteczko ru-
chu drogowego i wystawa zdjęć „Solidarność 

pokoleń”, rozstrzygająca konkurs foto-
grafi czny przygotowany dla mieszkańców 
przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej.  Na scenie będzie można podziwiać 
uczniów gminnych szkól i przedszkoli. 
Swoje umiejętności wokalne i taneczne 
zaprezentują dorośli mieszkańcy.  Ponad-
to, w trakcie festynu, odbędzie się  konkurs,  
którego główną nagrodą jest kurs na pra-
wo jazdy. Panie będą mogły odwiedzić sta-
nowisko, na którym będą miały możliwość 
bezpłatnego wykonania (przez profesjonal-
ną wizażystkę) mineralnego makijażu Ja-
ne Iredale™. 

 Gminna Komisja ds. Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
zaprasza do udziału w konkursie na „Naj-
bardziej Twórczą Rodzinę w Gminie Mi-
chałowice” (konkurs na wiersz promujący 
zdrowy styl życia „W zdrowym ciele, zdro-
wy duch”). Na uczestników czekają atrak-
cyjne nagrody.  

 Biblioteka w Komorowie zaprosi i dzie-
ci, i dorosłych na głośne czytanie - Czyta-
nie na dywanie. Będzie można wymienić 
się książką lub podarować ją bibliotece 
(tzw. bookcrossing). Najmłodsi będą mo-
gli układać puzzle, zagrać w grę karcianą  
„kłamcianka towarzyska” czy historycz-
ną „Znaj Znak”. 

W urzędzie gminy odbędzie się wysta-
wa obrazów Joanny Sierko-Filipowskiej, 
mieszkanki Komorowa. Jej obrazy są roman-
tyczne, subtelne o charakterystycznej kolo-
rystyce. Przedstawiają świat marzeń i baśni. 
Zachęcamy do udziału w festynie.

8 czerwca zapraszamy na festyn, który rozpocznie się o godz. 13, w Regułach, na parkingu przed Urzędem. 
Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny. Festyn poprowadzi i wystąpi kabaret CZESUAF. 

Piątek, 6 Czerwca 2014

  

w Świecku i wraz z niemiecką A12 
stanowi fragment międzynarodo-
wej drogi E30, tworząc dogodne 
połączenie drogowe między War-
szawą a Berlinem. (PR)
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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 

 ► Doświadczony Pan do produkcji. Praca 
stała od zaraz Otrębusy.Tel 501 762 866 
mail  export-grass@ricco.pl 

 ► Do sprzątania domu pania wiek do 45 lat. 
Pruszków Gąsin 787114146

 ► Elektryk domowy + awarie, 664-634-750 

 ► Fryzjerka Nadarzyn 505 940 452 

 ► FRYZJERKĘ/RA, STAŻYSTKĘ, 607 052 845 

 ► Kelnera z doświadczeniem 503 164 828 

 ► Lakiernia proszkowa Dekotech przyjmie 
do pracy lakiernika proszkowego, 
602585843 

Opiekunka do leżącego mężczyzny 
z zamieszkaniem, Pruszków; 
tel. 512 691 959 

 ► Pracownik produkcji - Kolonia Warszawska 
k. Wólki Kosowskiej. Mile widziane 
doświadczenie,  umowa zlecenie, 
konkurencyjna stawka. Kontakt anna.
nurowska@partnerpraca.pl lub 
tel. 227138197

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel.797-295-499 

 ► TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU 
W PAKOWALNI - SOKOŁÓW K/JANEK 
- PAKOWALNIA@COFFEE-SERVICE.EU

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

 ► Zatrudnię pracownika nadzoru pracowników 
ochrony i sprzątania (mile widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności). Telefon 
kontaktowy 509111221 lub 14 681 62 62  

 ► 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 
niepełno sprawną 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 80-117 m2, 
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  

Działkę budowlaną w Komorowie, 
883-255-779 

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

 ► Sprzedam działkę budowlaną  517m2 
ul. Murarska. tel 507845166 

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

 ► 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 
tul. DZIAŁKOWEJ. 1800 zł. TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609 218 062 

Lokale do wynajęcia przy WKD 
w Komorowie, 501 012 555 

 ► 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 mieszkanie Pruszków, 
okolice Piastowa. 60 m3, 3 pokoje 
z aneksem kuchennym, zamknięte, 
nowe osiedle. Wysoki standard. 
600 924 925 

Automoto – kupię

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

Sprzedam

Działający salon Top Secret przy Prusa 35, 
Pruszków. 602 310 100

 ► 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. Stan bardzo dobry. 
Pruszków.  500 891 490  

Kupię
 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 

501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Oddam
 ► Oddam ziemię, Granica, 723 193 398 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Dla fi rmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, 
wygodna spłata. Provident Polska S.A. 
600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) 

 ► 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 

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 

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

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

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 

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, renowacje, 
602 828 088 

 ► 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 

 ► Uslugi remontowe elektryka , scianki 
gk, sufi ty podwieszane i amstrong ,gipsy 
malowania, terakota glazura ,mieszkania 
domy biura sklepy profesionalnie 
i pod klucz tel.537513297 

Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Piątek, 6 Czerwca 2014

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

HERBAPOL w Pruszkowie
poszukuje 

KIEROWNIKA HURTOWNI 
FARMACEUTYCZNEJ

Praca na umowę zlecenie  
(1-2 razy w tygodniu).

Cv prosimy przesyłać na adres: 
kadry@herbapol.waw.pl

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 
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DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI
i wiele więcej...

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

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
     informuje, że wkrótce do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  

        nieograniczonego zostaną przeznaczone atrakcyjne nieruchomości położone:

•  w Grodzisku Maz. przy ul. gen. L. Okulickiego o pow. 0,0808 ha;
•  w Grodzisku Maz. przy ul. Nadarzyńskiej – 2. działki o pow. 0,0431 ha każda;
•  w Książenicach w gminie Grodzisk Maz. o pow. 0,1265 ha;

Info.: Urząd Miejski w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32A,
tel. 22 463 46 31; www.grodzisk.pl

        nieograniczonego zostaną przeznaczone atrakcyjne nieruchomości 

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JAZD
Kupię każdą nieruchomość 

na terenie i w okolicach: 
Grodziska Mazowieckiego, 

Pruszkowa,  
Żyrardowa, Nadarzyna,  
Piaseczna, Warszawy.  

Oferuję 80% ceny rynkowej,  
płacę gotówką od ręki. 

Jeżeli jesteś zainteresowany 
tel. 536-566-701

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 
ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszarów „Dworcowa”, „Bodycha”, „Orzeszkowej” i „Wiejska” 
stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Reguły”, sporządzonych na podstawie uchwały nr XX/196/2012 Rady 
Gminy Michałowice z 22 października 2012r.
Wyłożenie projektów planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 16 czerwca 2014r. do 16 lipca 
2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w 
Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów 
miejscowych zostanie przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2014r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1400. Projekty planów 
oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy 
Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, 
swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 lipca 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2014r. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski 
złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy 
Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Wypłat (przy użyciu karty), 

Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKIOBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) w związku z art. 72 
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), że w sprawie wszczętej na 
wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 
Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, w dniu 
27 maja 2014 roku została wydana decyzja Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, 
dla inwestycji pn.: 
„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”. 
Roboty budowlane będą realizowane na działkach: 
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, 126/2, 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
Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustalono na podstawie przepisów  
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1409, z późn. zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kompletnymi aktami sprawy znajdują 
się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) - dalej jako Kpa, uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu. 
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