
Wraca sprawa
przychodni

PIASTÓW

Burmistrz Piastowa nadal forsuje 
koncepcję rozbudowy przychodni 
przy ulicy Wysockiego. Uchwała 
dotycząca tego tematu ma 
stanąć na forum rady podczas 
najbliższego posiedzenia 
(13 października). Tym samym 
Marek Kubicki wraca do sprawy 
SPZOZ „Piastun”, która przez 
radnych była brana „na widelec” 
w trakcie wrześniowych obrad.  3
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Stacja Kontroli Pojazdów
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Szykuje się kolejowy paraliż
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Ciężki, żeby nie 
powiedzieć dramatyczny, 
okres czeka podróżnych. 
Praktycznie w tym 
samym czasie pojawią 
się utrudnienia na liniach 
WKD, SKM i KM.

O d 14 października PKP 
PLK zaczynają wymia-
nę rozjazdów na stacji 

Warszawa Zachodnia oraz re-
mont torów na średnicy na odcinku 
Warszawa Zachodnia – Warsza-
wa Centralna. To oznacza szereg 
utrudnień, roszad. 

W związku z tymi pracami 
zmieniają się rozkłady Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej Ko-
lei Miejskiej. Pasażerowie mu-
szą więc dokładnie śledzić plany 
jazdy składów, bo zmian będzie 
wiele. Pierwsza wersja kolejo-
wego rozkładu ma obowiązy-
wać od 12 października do 19 
października. Do grudnia plan 
jazdy zmieni jeszcze trzy razy. 

Kłopot w tym, że równolegle 
(13 października) startuje remont 
na linii Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej, przewoźnika, który dla 
podróżnych jest alternatywny wo-
bec KM i SKM. Kolejki dojadą 

tylko do Warszawy Zachodniej. 
Dodatkowo od Komorowa do sto-
licy ruch będzie się odbywał waha-
dłowo. – Ogłaszając przetarg nie 
wiedzieliśmy, jak będą przebiega-
ły prace prowadzone na linii PKP 
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PLK. Wiążą nas warunki przetar-
gowe. Nie możemy ot tak zmienić 
terminu remontu – mówi Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik WKD. 

Przewoźnicy postanowili nieco 
ułatwić (jeśli to w ogóle możliwe) 

 Pasażerowie muszą pilnie śledzić plan jazdy pociągów

Od 12 października składy KM i SKM jadą po nowemu. Dzień później rusza remont na linii WKDOd 12 października składy KM i SKM jadą po nowemu. Dzień później rusza remont na linii WKD
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życie pasażerom i na czas utrud-
nień uruchamiają zastępczą ko-
munikację autobusową. WKD 
„puści” autobusy z Pruszkowa do 
Warszawy Zachodniej. Rozkład 
jazdy na czas remontu zarówno 

pociągów, jak i autobusów znajdu-
je się już na stronie przewoźnika. 
KM też uruchamiają autobusy, na 
odcinku Grodzisk – Skierniewice. 

Nie będzie 
marketu

MICHAŁOWICE

Cisza, zieleń, mały ruch 
– w takiej okolicy każdy chce mieć 
dom. Na to co powstanie pod 
naszymi oknami możemy mieć 
wpływ w momencie uchwalania 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Z takiego 
rozwiązania skorzystali
mieszkańcy Michałowic. 
Z pozytywnym skutkiem.   4
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REGION
Jedną z najbardziej kolorowych 
pór roku jest jesień. W tym okre-
sie przyroda zaczyna przygoto-
wywać się do nadejścia zimy. 
Jesień kojarzy się głównie z opa-
dami deszczu, chłodem i prze-
ziębieniami. Jednak jest to 
także okres, w którym przyroda 

prezentuje swoje piękno. Koloro-
we liście, grzyby, jarzębina – to 
tylko niektóre z uroków tej po-
ry roku. Czytelnik Zenon prze-
słał do naszej redakcji zdjęcia 
(jedno z nich publikujemy) prze-
stawiające jesienne krajobrazy. 
Czy i wy podczas weekendowych 

Nastała złota polska jesień, 
przysyłajcie zdjęcia

spacerów również uwieczniliście 
barwne krajobrazy? Zachęcamy 
do przesyłania nam zdjęć pre-
zentujących złotą polską jesień. 
Najciekawsze prace zostaną opu-
blikowane na portalu wpr24.pl. 
Zdjęcia prosimy przesyłać na  
adres: kontakt@wpr24.pl. (AS)

Reklama

Czujne „oczy” kamer
PRUSZKÓW
Trwa montaż nowych 
kamer monitoringu  
na terenie Pruszkowa. 
Z sześciu urządzeń  
trzy już działają.  
Kolejne będą uruchamiane 
w najbliższych  
tygodniach.

Pruszkowska straż miejska 
przez lata nie mogła powięk-
szyć systemu monitoringu. 
Powód? Studio monitoringu 
wizyjnego miasta było zbyt 
małe. Sytuacja poprawiła się 
po remoncie pruszkowskie-
go magistratu, gdzie siedzibę 
ma też straż miejska. Strażni-
cy dostali nowe lokum i od ra-
zu postanowili to wykorzystać 
powiększając sieć kamer. Urzą-
dzenia niebawem pojawią się 
w lokalizacjach proponowanych 
przez mieszkańców.

Trzy pierwsze kamery już 
działają. – Na Żwirowisku funk-
cjonują od 26 sierpnia. Mamy 
tam zamontowane trzy urzą-
dzenia. Dodatkowo w parku są 
informacje, że to teren monito-
rowany – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant prusz-
kowskiej straży miejskiej.

Okazuje się, że monitoring 
Żwirowisk jest potrzebny, bo 
strażnicy na brak roboty nie 
narzekają. – Choć nie doszło 
tam do aktów wandalizmu, to 
nie można tego powiedzieć 
o zakłócaniu spokoju czy spo-
żywaniu alkoholu. Z tego tytułu 
nałożyliśmy już 50 mandatów 
– zaznacza komendant.

Kolejna kamera niebawem 
pojawi się na ul. Kopernika 
i czujnym okiem będzie „spoglą-
dać” również na boiska znajdu-
jące się na terenie gimnazjum, 
plac zabaw oraz osiedle. Rów-
nolegle urządzenia zostaną 
zamontowane przy ul. Czar-
na Droga. O objęcie monito-
ringiem przejścia pod torami 
PKP mieszkańcy prosili już od 
wielu lat. I nie ma się co dziwić, 
bo codziennie chodzi tędy wie-
le osób – jedni w kierunku sta-
cji PKP, drudzy do zakładów 
przy ul. 3 Maja. Najgorzej jest 
wieczorami i zimą, bo przej-
ście nie jest oświetlone, po-
dobnie jak sama droga. – Dla 
nas to najważniejsza lokaliza-
cja dla kamer. Jedna znajdzie 
się właśnie na Czarnej Drodze, 
a drugie urządzenie wykonawca 
zamontuje od strony ul. Kurca  
– mówi kom. Majchrzak.  (AS)
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MIESZKANIA W PRUSZKOWIE

sprzedaż: marketing@plano.pl tel. 691-239-221  www.plano.pl
GOTOWE MIESZKANIA I USŁUGI

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl
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Wiadomo, że na czas utrudnień 
utrzymana zostanie linia auto-
busowa ZS1. Gdy oddawaliśmy 
numer do druku Zarząd Trans-
portu Miejskiego nie opubliko-
wał jeszcze rozkładów ani dla 
SKM, ani dla ZS1. – Jeśli tylko 
będziemy mieli jakieś informa-
cje niezwłocznie zamieścimy 
je na naszej stronie. Nie jestem 
jednak w stanie powiedzieć, kie-
dy uda się to zrobić – przyznała 
Magdalena Potocka z biura pra-
sowego ZTM.

Postanowiliśmy ustalić, ile cza-
su ma przewoźnik na powiado-
mienie podróżnych o zmianach 
w rozkładzie. – Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie rozkładów jazdy dla 
przewozów w ramach komuni-
kacji miejskiej wskazuje termin 
1-dniowy do opublikowania roz-
kładu jazdy. Zarząd Transportu 
Miejskiego jako organizator ko-
munikacji miejskiej stosuje po-
wyższy zapis, a więc powinien 
umieścić rozkład jazdy w terminie 
nie później niż 1 dzień przed jego 
obowiązywaniem – wyjaśnia Sła-
womir Sadowski z Urzędu Trans-
portu Kolejowego. 

Inni przewoźnicy z tej możli-
wości nie korzystają i rozkłady 
publikują o wiele wcześniej niż 
„za pięć dwunasta”. 

Dokończenie ze str. 1

honorowane w autobusach ZS1, 
autobusach uruchomianych przez 
WKD oraz tych, które dopiero  
7 listopada uruchomi KM.

Bilet do zwrotu
Wielu pasażerów na czas kolejo-
wych utrudnień przesiądzie się 
do aut. Co więc zrobić z niewyko-
rzystanymi biletami długookre-
sowymi?  – Bilety długookresowe 
kupione najpóźniej 12 października 
będzie można oddawać. Pieniądze 
zostaną zwrócone proporcjonal-
nie do niewykorzystanych dni z bi-
letu długookresowego – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD. 
Bilety z automatów należy zwra-
cać w Centrum Obsługi Klienta 
w Warszawie, a te kupione na stacji  
w kasach WKD. 

Podobne rozwiązanie za-
stosowały Koleje Mazowiec-
kie. „Podróżni, którzy rezygnują  

Honorowanie 
Ułatwieniem dla podróżnych ma 
być wzajemne honorowanie bile-
tów przez przewoźników. 

W pociągach Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej uznawane 
będą bilety Kolei Mazowieckich 
(i odwrotnie) na linii Grodzisk  
– Warszawa Śródmieście. Co cie-
kawe, WKD udało się też dojść 
do porozumienia z Zarządem 
Transportu Miejskiego. Bilety 
WKD będą honorowane w pocią- 
gach SKM na odcinku Pruszków 
– Warszawa Śródmieście. To nie 
wszystko. Z biletem WKD lub 
KM będziemy mogli wsiąść rów-
nież do autobusów linii 127, 158, 
178, 187, 189, 191, 194, 401, 517, 
716, 717 i na określonych odcin-
kach nie trzeba będzie kupować 
dodatkowego biletu. Szczegóło-
wy spis znajduje się na stronach 
przewoźników. Bilety będą także 

z przejazdów pociągami Ko-
lei Mazowieckich mogą doko-
nać zwrotu biletów okresowych 
odcinkowych: tygodniowych, 
dwutygodniowych, miesięcz-
nych i kwartalnych zakupio-
nych najpóźniej 11 października 
i ważnych na przejazdy w dniu 
12 października i później” – czy-
tamy w komunikacie. W wypad-
ku biletów kwartalnych trzeba 
się będzie jednak nieco  „nagim-
nastykować”. Zwrotu dokonuje 
bowiem Wydział Kontroli Do-
chodów w drodze reklamacji. 

Dłuższe składy
Przewoźnicy kolejowi zapew-
niają, że kursy obsługiwane będą 
przez „długie” składy. – W go- 
dzinach szczytu zawsze stara-
my się wysłać pociągi w mak-
symalnym zestawieniu – mówi 
Donata Nowakowska, rzecznik 
prasowy KM. 

Kursy Szybkiej Kolei Miejskiej 
też będą prowadzone „długimi” 
składami. – Wiemy, że linia prusz-
kowska ma bardzo duże obłoże-
nie. Dlatego na trasy będziemy 
wysyłać albo Impulsy (35WE), 
które mieszczą ponad 900 pa-
sażerów, albo pociągi złożone 
z dwóch składów 19WE. W tym 
przypadku miejsc jest więcej, po-
nad 1400. W szczytowych godzi-
nach będziemy się starali wysyłać 
na trasy pociągi w tym drugim ze-
stawieniu – twierdzi Magdalena 
Lerczak, rzecznik SKM. 

Szykuje się kolejowy paraliż
Od 12 października składy KM i SKM jadą po nowemu. Dzień później rusza remont na linii WKD
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Ulice do remontu
GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina przygotowała 
kolejny pakiet ulic 
w Grodzisku, które 
do końca sierpnia 
przyszłego roku mają
być przebudowane.

Chodzi o ul. Niską, Glinianą 
i Zieloną, znajdujące się w pół-
nocnej części Grodziska. Niska 
i Gliniana zyskają nawierzchnię 
z szarej kostki brukowej, a Zie-
lona, która tylko we fragmencie 
zostanie wyłożona kostką, bę-
dzie miała nawierzchnię z kru-
szywa łamanego. W tych ulicach 
wybudowana będzie też kana-
lizacja deszczowa. Prace ruszą 
najprawdopodobniej w przyszłym 
roku. Termin realizacji zadania: 
31 sierpnia 2015 r.   (TK) 

Reklama

Reklama

Wydano już prawie 1000 Kart Dużej Rodziny
PRUSZKÓW
Choć użytkownicy 
życzyliby sobie dłuższej 
listy ulg, nawet z obecnym 
pakietem pruszkowska 
Karta Dużej Rodziny 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem.

Pruszkowski program Karty Du-
żej Rodziny działa od 1 czerw-
ca. W ciągu czterech miesięcy 
urzędnicy przyjęli 193 wnioski, 
na podstawie których wydali bli-
sko tysiąc kart, a dokładnie: 993. 
Ubiegać się o nie może każda rodzi-
na, która mieszka (pod jednym da-
chem) na terenie Pruszkowa i ma co 

najmniej troje dzieci w wieku do 21 
lat. Kolejny warunek to rozliczanie 
się w miejscowym urzędzie skarbo-
wym. Karta wydawana jest na pod-
stawie złożonego wniosku, a dostaje 
ją bezpłatnie każdy członek rodzi-
ny na 36 miesięcy. Chyba że wcze-
śniej któreś z dzieci przekroczy wiek 
uprawniający do jej posiadania. 

A jakie ulgi ma posiadacz karty? 
Za pół ceny może wejść na basen 
Kapry. Takie same zniżki obowią-
zują na przejazd autobusem komu-
nikacji miejskiej (nr 1, 2, 3, 4 i 5) na 
terenie Pruszkowa. W przyszło-
ści być może również mniej pła-
ci za gospodarowanie odpadami 
(miasto czeka na odpowiedź w tej 

sprawie Regionalnej Izby Obra-
chunkowej). Może też bezpłat-
nie korzystać z zajęć dla dzieci 
i młodzieży w Miejskim Ośrodku 
Kultury (i wszelkich imprez kultu-
ralnych i sportowych organizowa-
nych przez miasto) albo wejść do 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. Wnioski o wyda-
nie Karty Dużej Rodziny można 
składać codziennie (z wyjątkiem 
weekendów) w godz. 8–16 w ma-
gistracie przy ul. Kraszewskiego 
14/16 lub w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. He-
lenowskiej 3A. Wszelkie infor-
macje pod nr tel. (22) 735 87 87
 i (22) 735 87 27.   (TK) 

MOSZNA
Przy wiadukcie w Mosznie (gmina 
Brwinów) policjanci znaleźli 6 paź-
dziernika zakrwawione ciało męż-
czyzny z ranami kłutymi głowy i szyi. 
Według wstępnych ustaleń jest 
to ofi ara zabójstwa. O tym, że na-
tknął się na zwłoki, poinformował 
policję przypadkowy przechodzień. 

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 
18.30. Na miejscu funkcjonariusze 
rzeczywiście zastali nieżyjącego już 
mężczyznę – mówiła zaraz po zgło-
szeniu Dorota Nowak, rzecznik po-
wiatowej komendy w Pruszkowie. 
– W tej chwili nie znamy jeszcze per-
sonaliów tego mężczyzny. Szerokie 

Przy wiadukcie znaleziono 
zakrwawione zwłoki 

są również widełki, które określa-
ją jego wiek: miał 30-50 lat. Wstęp-
nie ustalono, że było to zabójstwo. 
Jednak więcej będzie można po-
wiedzieć dopiero po sekcji zwłok 
– powiedział Przemysław Nowak, 
rzecznik prasowy prokuratury 
okręgowej w Warszawie. (TK)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa, nadal forsuje 
koncepcję rozbudowy 
przychodni przy ulicy 
Wysockiego. 
 

U chwała dotycząca te-
go tematu ma stanąć 
na forum rady pod-

czas najbliższego posiedzenia 
(13 października). Tym samym 
Marek Kubicki wraca do sprawy 
SPZOZ „Piastun”, która przez 
radnych była brana „na wide-
lec” w trakcie wrześniowych ob-
rad. Przypomnijmy, że radni nie 
podzielili opinii burmistrza i nie 
zgodzili się na przeznaczenie 
20 tys. zł na opracowanie kon-
cepcji rozbudowy przychodni 
przy ulicy Wysockiego.

Okazuje się, że burmistrz 
nie daje za wygraną i ponow-
nie będzie dążył do przyjęcia 
uchwały. – Konieczność po-

Rozbudowa przychodni wraca pod obrady

chociaż jak pamiętamy (pisali-
śmy o tym) terenom na których 
stoi obecna przychodnia grozi 
wywłaszczenie? – Wykonanie 
koncepcji umożliwi skonsulto-
wanie ze stosownymi służbami 
administracyjnymi możliwości 
i sposobu spełnienia wszystkich 
wymagań zapisów miejscowego 
planu tak, aby nie stanowiły one 
w okresie późniejszym przeszkody 

Burmistrz nie daje za wygraną w sprawie przychodni przy Wysockiego. Będzie dążył do przyjęcia uchwały 

w sąsiedztwie „aktualnego bu-
dynku filii”, na ul. Wysockie-
go na wysokości posesji nr 8. 
W tym celu uchwalono w 2014 
roku zmianę Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla te-
go rejonu Miasta umożliwiając 
tym sposobem budowę obiek-
tów przeznaczonych na usługi 
medyczne, wykonano wstępne 
analizy potrzeb i możliwości, jak 

i stanu prawnego przedmiotowej 
nieruchomości. Wszczęto więc 
procedurę dojścia do zamierzo-
nego celu, tj. budowy fi lii SP ZOZ 
Piastun przy ul. Wysockiego na 
działce o nr ew. 336/4 –  czyta-
my w treści uzasadnienia uchwa-
ły, która na przyszłej sesji stanie 
pod obrady.

Dlaczego więc burmistrz forsu-
je pomysł uchwalenia koncepcji, 
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Sprawy warunków świadcze-

nia usług medycznych w przy-
chodni przy ul. Wysockiego 1 
staje się szczególnie pilna, po-
nieważ z jednej strony jest to 
obiekt nie spełniający dzisiej-
szych standardów w służbie 
zdrowia, jak również obecny 
stan prawny zagraża kontynuacji 

świadczenia prowadzonej tam 
działalności. Dlatego też Miasto 
Piastów podjęło działania ma-
jące na celu umożliwienie bu-
dowy filii SP ZOZ PIASTUN 

Przypomnijmy, 
że wcześniej radni 
nie zgodzili się na 
przeznaczenie 20 tys. zł 
na opracowanie 
koncepcji rozbudowy 
przychodni przy 
ul. Wysockiego

 Jak zakończy się sprawa rozbudowy przychodni?

w uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę jak miało to miejsce chociażby 
w przypadku Nadbudowy Szko-
ły Podstawowej nr 4 – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

A co z pieniędzmi, które trze-
ba wpłacić w poczet  ewentual-
nej decyzji wywłaszczeniowej? 
– Ponadto w tym przypadku wy-
konanie koncepcji nabiera szcze-
gólnego znaczenia, ponieważ 
wydanie decyzji wywłaszczenio-
wej zobowiązuje Miasto do wpła-
ty depozytu sądowego o znacznej 
wysokości. Tutaj trzeba pamiętać, 
iż gdyby koncepcja nie potwier-
dziła spełnienia pokładanych za-
łożeń, wniosek o wywłaszczenie 
na przedmiotowej działce, przed 
wydaniem decyzji może być wy-
cofany, a powyższa kwota prze-
znaczona na inne cele. Byłoby 
świadectwem braku konsekwen-
cji i roztropności gdyby w obliczu 
już wykonanych działań, ponie-
sionego wysiłku i wydatków pro-
ponowana uchwała nie została 
podjęta – przekonuje w uzasad-
nieniu burmistrz Piastowa. 

Burmistrz nie daje za wygraną w sprawie przychodni przy Wysockiego. Będzie dążył do przyjęcia uchwały 
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PRUSZKÓW
W połowie listopada kolejne warsz-
taty dla przyszłych, jak i młodych 
rodziców „Mama wie”. Mają uświa-
domić uczestnikom, że instynkt ma-
cierzyński to wartość, która pozwala 
prawidłowo i z troską opiekować się 
dzieckiem. „Mama wie” to wykła-
dy oraz rozmowy ze specjalistami 

z zakresu m.in. fi zjoterapii, psycho-
logii, pierwszej pomocy, pielęgnacji. 
Gościem specjalnym będzie Paweł 
Zawitkowski – fi zjoterapeuta NDT-
-Bobath, specjalizujący się w tera-
pii neurorozwojowej, oddechowej 
i terapii jedzenia. Warsztaty są bez-
płatne. Informacje oraz formularz 

Ruszyła rejestracja 
na warsztaty „Mama wie”

rejestracyjny można znaleźć na stro-
nie www.mama-wie.pl oraz na profi lu 
na Facebooku. Liczba miejsc ograni-
czona. Warsztaty rozpoczną się 15 li-
stopada o godz. 10.30 w hotelu przy 
ul. Andrzeja 1A w Pruszkowie. Patro-
nami medialnymi „Mama wie” są Ga-
zeta WPR i portal WPR24.pl. (AS)
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Wyścigów
(nielegalnych) 
nie było
JANKI
5 października 
wieczorem dyżurny 
pruszkowskiej 
komendy skierował 
w okolice centrum 
handlowego w Jankach 
podległe sobie załogi. 
Według wcześniej 
docierających do 
funkcjonariuszy 
informacji miały tam 
się odbywać nielegalne 
wyścigi aut.

Podobne „ustawki” organizo-
wane są dość często (zmienia-
ją się tylko miejsca spotkań). 
Są też na tyle głośne i widowi-
skowe, że trudno je przeoczyć, 
toteż kończą się zazwyczaj 
interwencją policji. Jednak 
uczestnicy tych zlotów stanow-
czo zaprzeczają, jakoby zbierali 
się z zamiarem bicia rekordów 
prędkości podczas nielegalnych 
wyścigów. – To nic innego jak 
zwykłe spotkanie ludzi, którzy 
mają jakąś pasję. Spotykamy 
się, wymieniamy doświadcze-
nia, podpatrujemy nawzajem 
swoje przeróbki. I to tyle. Cza-
sem ktoś pojedzie bokiem czy 
pokręci bączki. A policja wpada 
i traktuje nas jak przestępców – 
mówi jeden z uczestników ta-
kich zlotów.

Tym razem policjanci przy-
znają, że wyścigów nie było. 
I nie wiadomo czy dlatego, że 
nie zdążyły się odbyć, czy rze-
czywiście nikt nic podobnego 
nie planował. 6-godzinna kon-
trola (trwała od godz. 20 do 
2 w nocy) prawie 80 pojaz-
dów przyniosła jednak „owoce” 
w postaci 15 mandatów; zatrzy-
mano też trzy dowody rejestra-
cyjne i jedno prawo jazdy. 

Za co? – Dowody rejestra-
cyjne zostały odebrane za stan 
techniczny pojazdów, nato-
miast prawo jazdy za spowo-
dowanie zagrożenia w strefi e 
ruchu. W tym przypadku 
kierowca wprowadził auto 
w niekontrolowany poślizg. 
Wszystkie mandaty również 
dotyczyły wykroczeń w ru-
chu drogowym – podsumowuje 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 
pruszkowskiej komendy.

Nie odnotowano za to żad-
nych zdarzeń drogowych, 
uszkodzeń mienia czy in-
nych przestępstw.  (TK) 

Niebezpieczna, stara topola
PRUSZKÓW
– Jest ogromne, stare 
i kruche, a jego gałęzie 
wiszą nad chodnikiem, 
działką sąsiada 
i linią energetyczną 
– mówią o drzewie 
okoliczni mieszkańcy.

Drzewo, które, jak twierdzą, zagra-
ża ich bezpieczeństwu, znajduje 
się na jednej z prywatnych po-
sesji przy ul. Błońskiej w Prusz-
kowie. – Jest to stara topola, pod 
którą przebiegają dwie linie ener-
getyczne oraz chodnik i ścieżka 
rowerowa. Zagraża to każdemu, 
kto tamtędy przechodzi lub jedzie 
rowerem – alarmują mieszkańcy.

O bezpieczeństwo obawia się 
też właściciel sąsiedniej działki. 
– W zasięgu spadających gałęzi 
jest nasz dom. Jest to szczególnie 
niebezpieczne podczas burzy i sil-
nych wiatrów. Boimy się, że jeśli 
drzewo się złamie, pozbawi nas 
dachu nad głową – mówi.

Sprawa była już zgłaszana 
w urzędzie miejskim, w wydzia-
le ochrony środowiska. Ponieważ 
jednak nic się nie zmieniło, miesz-
kańcy zebrali podpisy i tym razem 

złożyli stosowne pismo z prośbą 
o zajęcie się niebezpieczna topolą. 
Problem w tym, że urzędnicy nie 
mogą zrobić zbyt wiele, ponieważ 
drzewo rośnie na prywatnej dział-
ce. – Wszystko, co możemy w ta-
kiej sytuacji, to sprawdzenie czy 
drzewo rzeczywiście zagraża bez-
pieczeństwu i co można zrobić, by 
to zagrożenie wyeliminować. Po 
czym zostaje wystosowanie proś-
by do właściciela o podjęcie sto-
sownych działań – mówi Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska z wydzia-
łu ochrony środowiska w urzędzie 
miejskim w Pruszkowie.

Co prawda nie ma prawa, któ-
re pozwoliłoby nałożyć na właści-
ciela obowiązek wycięcia drzewa, 
ale, jak zaznaczają urzędnicy, jest 

odpowiedzialność za ewentualne 
skutki wypadku i taki argument 
warto wziąć pod uwagę.

Okazuje się, że choć sprawa 
utknęła w martwym punkcie, 
to magistrat zareagował już po 
wcześniejszym zgłoszeniu spra-
wy przez mieszkańców. – Usta-
liliśmy jednego z właścicieli tej 
posesji. Zgodził się on, że z tym 
drzewem należy coś zrobić 
i obiecał, że złoży wniosek o jego 
wycięcie. Ponieważ jednak w cią-
gu trzech miesięcy, jakie od tego 
czasu minęły, nie doczekaliśmy 
się żadnego pisma, skontaktuje-
my się z tą osobą ponownie i bę-
dziemy prosić o sfi nalizowanie 
tej sprawy – zapewnia Jakub-
czak-Garczyńska.  (TK) 

Plac zabaw w listopadzie
OWCZARNIA
Mali i więksi mieszkańcy 
Owczarni będą mieli 
powody do zadowolenia. 
Do końca listopada przy 
ul. Żółwińskiej pojawi się 
plac zabaw. Ale nie tylko.

Na zielonym terenie powstaną 
cztery strefy zabaw. Obok zaba-
wek dla dzieci znajdą się tam si-
łownia plenerowa i boiska.

Najmłodsi mieszkańcy do 
dyspozycji będą mieli pia-
skownicę, huśtawki, karuze-
lę oraz dwa domki połączone 
specjalnym mostkiem wraz 
ze zjeżdżalnią. Starsze dzieci 
skorzystają z wielofunkcyjne-
go zestawu do ćwiczeń spraw-
nościowych. W jego skład wejdą: 
małpi gaj, piramida linowa, ze-
staw rekreacyjny z elementami 
wspinaczkowymi oraz ścianka 
wspinaczkowa. Dla młodzieży 
i dorosłych przygotowana zosta-
nie strefa fi tness, czyli siłownia 
plenerowa. Miłośnicy sportu bę-
dą mogli korzystać z drążków do 
podciągania, sztangi (w leżeniu), 
ławeczek do ćwiczeń z uchwy-
tami na ręce i nogi, orbitreka, 

oraz obrotnicy o dwóch wyso-
kościach. Kolejną atrakcją bę-
dzie plac do gry w bule.

Na obszarze strefy rekreacyj-
nej zarezerwowano też miejsce 
pod przyszłe boisko wielofunk-
cyjne. – Dodatkowo na terenie 
placu zabaw zostaną ustawione 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery. Wzdłuż zachodniej 
granicy działki, czyli od strony 
zabudowań, będzie posadzony 
żywopłot z krzewów iglastych 

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Na to co powstanie 
pod naszymi oknami 
możemy mieć wpływ 
w momencie uchwalania 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Z takiego 
rozwiązania skorzystali 
mieszkańcy Michałowic. 
Z pozytywnym skutkiem. 
 

C isza, zieleń, mały ruch 
– w takiej okolicy każ-
dy chce mieć dom. Czę-

sto jednak zdarzają się sytuacje, 
że nagle w sąsiedztwie powstają 
duże osiedle mieszkaniowe czy 
sklep wielkopowierzchniowy. 
Mieszkańcy zaczynają interwe-
niować, gdy widzą koparki i ciężki 
sprzęt. Ale wtedy zazwyczaj jest 
za późno. O tym, co pojawi się 
tuż za siatką warto się więc za-
interesować, gdy uchwalany jest 

Nie chcą wielkiego marketu. I go nie będzie
nie ma. Trzeba założyć więc naj-
gorszy możliwy scenariusz. Mo-
że być tak, że Państwo ten grunt 
sprzeda jakiemuś inwestorowi 
czy osobie, która będzie realizo-
wała inwestycje zgodnie z zapi-
sami plany – podkreślał Rajski. 

Radni długo dyskutowali nad 
sposobem rozwiązania proble-
mu. Plan można byłoby po-
nownie wyłożyć mieszkańcom 
i przeprowadzić procedury. To 
byłoby jednak czasochłonne 
i całkowicie zablokować gminie 
możliwość pozyskania gruntu. 
Dla mieszkańców ważne było 
wprowadzenie korekty dotyczą-
cej powierzchni ewentualnych 
usług. Ostatecznie właśnie to 
rozwiązanie zastosowano.

Michałowiccy radni uchwali-
li MPZP z zapisem, że na dział-
ce mogą działać usługi, ale ich 
powierzchnia nie może przekra-
czać 100 mkw. Mieszkańcy posta-
wili na swoim, w ich sąsiedztwie 
nie powstanie wielki market. 

Plan dla obszaru „Dworcowa” wzbudził spore emocje wśród mieszkańców Michałowic

1000 mkw. Ten plac dziś jest po-
kryty zielenią i jest otoczony do-
mami jednorodzinnymi. Widzę 
wyraźnie, że ten zapis pozwala 
na to, by zbudować market – pod-
kreśliła radna.

Okazuje się, że gmina nie 
określiła jeszcze ostatecznego 
przeznaczenia terenu. – To jest 
działka, którą chcemy przejąć na 
nasze cele, a zakusów na budo-
wę marketu nie ma – uspokajał 

radnych Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice. 

W trakcie dyskusji głos zabra-
li sami mieszkańcy. Wielu z nich 
podkreślało, że nie chcą mieć mar-
ketu pod oknami. Inni obawiali 
się, że duży sklep „zabije” lokal-
ny handel, który w tym rejonie jest 
prowadzony od wielu pokoleń. 

Trafnie zapisy planu podsumo-
wał radny Paweł Rajski. – Pew-
ności, że gmina pozyska ten grunt 
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Smiejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego (MPZP). 
Gmina Michałowice w ostat-

nim czasie uchwaliła MPZP dla 
pięciu obszarów. Największe 
emocje budził plan dla obszaru 
„Dworcowa” znajdującego się 
na terenie Michałowic-Osie-
dla. Gmina chce w przyszłości 
pozyskać w tym miejscu sporą 
działkę od Agencji Nierucho-
mości Rolnych. 

W trakcie wrześniowej rady 
gminy na zapisy planu „Dworco-
wa” uwagę zwróciła radna Anna 
Olak-Popko. – W trakcje uchwa-
lania studium mówiło się, że teren 
ten ma docelowo zostać prze-
znaczony na parking dla miesz-
kańców. W rejonie stacji WKD 
jest problem z parkowaniem. Ja 
w MPZP nie widzę słowa o tym, 
by miały tam powstać parkingi 
– powiedziała. – Plan dopusz-
cza zabudowę usługową i ustala 
maksymalną powierzchnię sprze-
dażową obiektów handlowych 

 Na działce mogą działać usługi, ale ich powierzchnia 
nie może przekraczać 100 mkw.
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– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. Teren zo-
stanie ogrodzony. Projekt budo-
wy tej strefy współfi nansowany 
jest ze środków Unii Europej-
skiej. Gmina Brwinów otrzy-
mała prawie 130 tys. zł dotacji. 
Całkowity koszt to niewiele po-
nad 436 tys. zł.  (AS) 

Na terenie strefy 
rekreacyjnej 
zarezerwowano także 
miejsce pod boisko 
wielofunkcyjne
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Reklama

PRUSZKÓW
W Pruszkowie wręczono medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie, 
50-letnie. Nadawane są przez prezy-
denta RP. 7 października otrzymali je 
także mieszkańcy Pruszkowa: Emi-
lia i Józef Spinek, Elżbieta i Henryk 
Szcześniak oraz Joanna i Jerzy Szu-
kała. Kameralna ceremonia odbyła 

się w symbolicznym miejscu – Pa-
łacu Ślubów. Prezydent Pruszkowa, 
Jan Starzyński, wręczył parom me-
dale i złożył życzenia. – Medale sta-
nowią wyraz uznania dla państwa, 
że przez pół wieku byliście państwo 
razem, przeżywaliście różne chwi-
le dnia codziennego i życzę państwu, 

Medale za wytrwałą miłość, 
czyli pół wieku razem

by osoby bliskie waszemu sercu ob-
darzały was zawsze miłością i sza-
cunkiem. Życzę wielu lat w zdrowiu, 
radości, miłości rodzinnej i tole-
rancji ze strony otoczenia – powie-
dział. Jubilaci zostali zaproszeni na 
lampkę szampana, rodziny odśpie-
wały im „Sto lat”. (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przebudowa ulicy 
Mickiewicza w Pruszkowie 
trwa. Droga, na którą 
mieszkańcy czekają 
od lat powinna być 
gotowa jeszcze 
w tym roku. – Odbiory 
zaplanowane są na 
początek grudnia 
– mówią urzędnicy.
 

U lica Mickiewicza mia-
ła zostać przebudowa-
na już w ubiegłym roku. 

Miasto przygotowało projekt, 
rozstrzygnęło przetarg i wybrało 
wykonawcę. Wszystko wskazy-
wało na to, że długoletnie stara-
nia mieszkańców o przebudowę 
tej drogi zakończą się pomyśl-
nie. Jednak inwestycja została 
zablokowana przez właścicieli 
kilku posesji znajdujących się 
przy tej ulicy.

Mickiewicza z harmonogramem
Dobre tempo prac. Przebudowana droga powinna być gotowa jeszcze w tym roku

a dokładniej nieodpowiedniego 
przygotowania dokumentacji. 
Chodziło o mapy oraz dołączo-
ne do nich folie. Zdaniem woje-
wody zostały źle przygotowane, 
przez co istniała obawa, że folie 
z naniesionymi zapisami mogą 
się przesunąć. Na nic się zdały 
odwołania pruszkowskiego ma-
gistratu. Mapy ostatecznie trzeba 
było poprawić. Przedłużające się 
procedury sprawiły, że z inwestycji 
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O co poszło? O podziały dzia-
łek. Miasto pod drogę musiało wy-
właszczyć niewielkie fragmenty 
terenu. Właściciele posesji uzna-
li, że będzie to dla nich szkodli-
we i żądali odkupienia terenów 
w całości. Sprawa trafi ła nawet 
do wojewody. Ten skargi miesz-
kańców oddalił, bo uznał, że nie 
posiada kompetencji do rozstrzy-
gania sporu o wykup gruntów. Za 
to dopatrzył się innych uchybień, 

 Dziś na Mickiewicza roboty idą w najlepsze

Dobre tempo prac. Przebudowana droga powinna być gotowa jeszcze w tym roku

Chodnik i ścieżka poczekają
CZUBIN
Po unieważnionym 
właśnie przetargu 
mieszkańcy Czubina 
mogą liczyć na 
chodnik i ciąg pieszo-
-rowerowy dopiero 
w przyszłym roku.

Gdyby przetarg na tę inwe-
stycję został rozstrzygnięty, 
wykonawca musiałby upo-
rać się z zadaniem do połowy 
grudnia. Niestety, to kolej-
ne gminne zamówienie, które 
nie przyciągnęło ani jednej fi r-
my. – To bardzo trudny okres. 
Wykonawcy mają co robić, koń-
czą różne prace drogowe i są 
zapatrzeni już raczej w har-
monogram przyszłoroczny – 
tłumaczy Mirosława Kosiaty 
z biura promocji w brwinow-
skim urzędzie gminy.

Nie znaczy to jednak, że 
plany inwestycyjne się zmie-
niają. – Zostanie ogłoszony 
kolejny przetarg. Nie wiemy 
jednak czy jeszcze w tym, czy 
już w przyszłym roku. O tym 
referat inwestycji zadecyduje 

w najbliższych dniach – doda-
je Kosiaty.

W obu przypadkach trzeba 
będzie zmienić terminy, nie ma 
bowiem szans, by mimo kilku 
tygodni poślizgu, ktoś porwał 
się na budowę, która musiałaby 
się zakończyć 15 grudnia. Tym 
samym chodnik i ciąg rowerowy 
w Czubinie może powstać do-
piero w przyszłym roku.

A jak wygląda zakres plano-
wanych w Czubinie prac? Ma 
powstać ciąg pieszo-rowerowy 
od Domu Pomocy Społecznej 
do skrzyżowania z drogą po-
wiatową (1509W), chodnik 
wzdłuż drogi powiatowej oraz 
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 720 na 
odcinku od skrzyżowania z dro-
gą powiatową do granicy gmi-
ny Brwinów.

Wykonawca w czasie prac bę-
dzie musiał zapewnić stały nad-
zór archeologiczny. Zobowiąże 
się też do odbudowy nawierzch-
ni drogowej, poboczy i terenów 
przylegających, o ile znisz-
czy je w trakcie wykonywania 
robót budowlanych.  (TK)

GABINET  
CHIRURGICZNY
 LESZEK GRUSZECKI

Ul. Królewska 64A, 
Milanówek

e-mail: grucha@mp.pl,  
tel.: +48 512 278 595

trzeba było zrezygnować i przesu-
nąć ją na kolejny rok.

Przetarg powtórzono, wyko-
nawcę wybrano, a dziś na Mic-
kiewicza roboty idą w najlepsze. 
– Prace przebiegają zgodnie 
z przygotowanym harmonogra-
mem. Na jednym odcinku jest już 
gotowa nawierzchnia. Na ostat-
nim fragmencie drogi prowadzo-
ne są prace związane z budową 
kanalizacji – wylicza Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Naj-
gorsza sytuacja jest właśnie na 
ostatnim odcinku drogi, bo uli-
ca Mickiewicza jest tam „ślepa”. 
Mieszkańcy mają więc utrudnio-
ny dostęp do swoich posesji, ale 
wykonawca stara się minimalizo-
wać uciążliwości – dodaje.

Elżbieta Korach zaznacza, 
że droga powinna być gotowa 
jeszcze w tym roku. – Odbiory 
zaplanowane są na początek gru-
dnia – twierdzi. 
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Strażnik miejski 
pojawi się na 
„swoim terenie” 
BRWINÓW
Rejony z przypisanymi 
do nich funkcjona-
riuszami – to 
kolejna z nowości 
w brwinowskiej 
Straży Miejskiej.

W tym roku przechodziła ona 
drobną „rewolucję” już w ma-
ju. Zmieniono wtedy godziny 
pracy, przesuwając je z weeken-
dów na pozostałe dni tygodnia, 
co pozwoliło na wprowadze-
nie częstszych patroli pieszych, 
które znacznie podnoszą po-
czucie bezpieczeństwa.

Kolejne zmiany, wprowa-
dzone od bieżącego miesiąca, 
także przyniosły nowe zasady 
pracy. Na pierwszy rzut oka 
trudno je dostrzec. Mieszkańcy, 
tak jak do tej pory, mogą zgła-
szać interwencje doraźne i li-
czyć na szybką reakcję patrolu, 
który jest akurat najbliżej.

Sytuacja wygląda jednak 
inaczej, kiedy sprawa jest bar-
dziej skomplikowana i wymaga 
działań długofalowych. W ta-
kich przypadkach do akcji bę-
dzie wkraczał funkcjonariusz 
rejonowy, odpowiedzialny za 
dany teren. Oczywiście musi on 
szczególnie dobrze znać swój 
rejon, by w razie gdy zachodzi 
taka konieczność, móc właści-
wie zareagować – podjąć inter-
wencję lub przekazać sprawę 
odpowiednim służbom. Dla-
tego też każdy strażnik, poza 
pełnieniem służby w ten sam 
sposób jak dotychczas, bę-
dzie regularnie pojawiał się na 
„swoim terenie”, zapoznając
się z jego problemami.

W sumie w gminie jest 
11 rejonów.

W niedługim czasie do 
rejonizacji dojdzie jeszcze 
jedna zmiana, mająca na ce-
lu zacieśnienie współpracy 
Straży Miejskiej ze szkoła-
mi. – Od listopada koordyna-
torem ds. profi laktyki wśród 
dzieci i młodzieży będzie spe-
cjalista Alicja Berska, która te-
raz bierze udział w szkoleniu 
przygotowującym do pro-
wadzenia zajęć w szkołach 
z zakresu szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży – mówi Tomasz 
Kowalski, komendant Stra-
ży Miejskiej w Brwinowie. 
– W porozumieniu z dyrek-
torami szkół zostanie opra-
cowana oferta programowa 
realizowana podczas spotkań 
z uczniami, a także o ile będzie 
taka wola, nauczycielami oraz
rodzicami – dodaje.  (TK) 

U
G

 B
rW

IN
Ó

W

Tablica wskaże czas przejazdu 
GRODZISK MAZOWIECKI
Ile czasu zajmuje przejazd 
przez grodziski wiadukt? 
Kierowcy dowiedzą się 
tego ze specjalnej tablicy. 
– Dzięki temu można 
„uciec” do Milanówka 
i skorzystać z tamtego 
wiaduktu – mówi 
burmistrz Grodziska.

Kierowcy w Grodzisku Mazo-
wieckim do dyspozycji mają tyl-
ko jedną przeprawę przez tory 
WKD. To nowy wiadukt w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 579. Kło-
pot w tym, że w godzinach szczytu 
jazda tą arterią jest bardzo powol-
na. Sytuację jeszcze bardziej kom-
plikuje fakt, że przejazd na ul. Bał-
tyckiej, który cieszył się dużym

 powodzeniem wśród kierowców 
został zamknięty. I choć w jego 
miejscu powstaje tunel to dziś ko-
munikacyjna sytuacja jest trudna.

Władze Grodziska postanowiły 
pomóc kierowcom w dość nietypo-
wy sposób. Czas przejazdu przez 
wiadukt będzie się wyświetlał na 
specjalnej tablicy zamontowanej 
w Natolinie. – W ciągu dnia są ta-
kie momenty, że przejazd przez 
wiadukt w Grodzisku trwa bardzo 
długo. Postanowiliśmy ułatwić ży-
cie kierowcom i ustawiliśmy ta-
blicę, która poinformuje ile czasu 
trzeba poświęcić by przejechać 
przez wiadukt. Dzięki temu kie-
rowcy będą mogli „uciec” do Mi-
lanówka i skorzystać z tamtego 
wiaduktu – wyjaśnia Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska. 

– To rozwiązanie tymczasowe. 
Tablica zostanie zdemontowana 
w połowie przyszłego roku, czy-
li wtedy, gdy gotowy już będzie 
tunel pod torami PKP w ciągu 
ul. Bałtyckiej – dodaje.

Jak obliczany jest czas prze-
jazdu? Dwie specjalne kamery 
rozpoznają tablice rejestracyjne 
pojazdów, następnie dane prze-
kazywane są do punktów pomia-
rowych, które obliczają średni 
czas przejazdu.

Kiedy system zacznie funkcjo-
nować? – W przyszłym tygodniu 
wszystko powinno już dzia-
łać – mówi Jacek Jadowski z gro-
dziskiego magistratu.

Za stworzenie systemu infor-
macji dla kierowców gmina za-
płaci 61 tys. zł.  (AS) 

PRUSZKÓW
Przy Zespole Szkół nr 1 
w Pruszkowie powstaje 
nowoczesne zaplecze 
sportowe. Pierwszy etap 
inwestycji zakończy się 
niebawem. Oprócz boiska 
powstaną... miejsca 
parkingowe. 

Istniejące przy Zespole Szkół nr 1, 
czyli tzw. „budowlance”, boiska 
pozostawiały wiele do życzenia. 
Dwa asfaltowe place wykorzysty-
wali nie tylko uczniowie szkoły, ale 
mieszkańcy Gąsina. Starostwo po-
wiatowe, któremu podlega szko-
ła, zdecydowało się przeznaczyć 

pieniądze na remont zaplecza 
sportowego szkoły.

Roboty trwają. Podzielono je 
na dwa etapy. W pierwszej ko-
lejności wybudowane zostały... 
nowe miejsca parkingowe. Prze-
budowywany jest także teren 
przy wejściu do budynku szko-
ły. W październiku gotowe do 
użytku powinno być boisko do 
piłki nożnej. Plac o wymiarach 
30 x 60 m jest już wyłożony sztu-
czną trawą.

To nie wszystko. W przy-
szłym roku powstanie kolejne 
boisko, tym razem wielofunk-
cyjne. Uczniowie i mieszkańcy 
będą mogli na nim grać w piłkę 

ręczną, koszykówkę, siatkówkę 
i tenisa ziemnego. Uzupełnie-
niem będą piłkochwyty, 60-me-
trowa bieżnia z czterema torami 
oraz skocznia w dal. Boisko bę-
dzie oświetlone, w pobliżu usta-
wione zostaną ławki, kosze na 
śmieci i stojaki na rowery.

Dyrektor zespołu szkół Joanna 
Łyżwińska mówi: – Boiska raczej 
będą ogólnodostępne. Już dziś 
wielu mieszkańców i młodzież nie 
ucząca się w naszej szkole przy-
chodzi tu pograć w piłkę.

Powiat szacował, że budowa 
nowych boisk będzie kosztować 
500 tys. zł. Inwestycja pochłonie 
jednak 1,3 mln zł.  (AS) 

Zaplecze sportowe na sto dwa

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
– Strzeżonego Pan Bóg 
strzeże – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. Miasto 
uruchomiło właśnie 
centrum monitoringu, 
które swoim zasięgiem 
obejmuje 50 kamer.
 

S iedzibą centrum jest Ko-
menda Powiatowa Poli-
cji w Grodzisku, chociaż 

kamery obsługiwane są przez 
pracowników grodziskiego 
magistratu. Łącznie centrum 
obejmuje zasięgiem 50 kamer 
zlokalizowanych na terenie całe-
go miasta. – Monetę widać jak na 
dłoni – zapewnia burmistrz Be-
nedykciński. – Ale najważniej-
sze, że monitoring funkcjonuje 
całą dobę. Światłowód oraz cy-
frowa jakość obrazu to kolejne 
atuty centrum – dodaje.

Grodzisk, miasto zmonitoryzowane
swoim zasięgiem obejmuje ob-
szar 400 metrów.

Obecnie na system monitoringu 
składa się 29 kamer stacjonarnych 
zainstalowanych m.in. na placach 
zabaw czy dworcu PKP. Ponad-
to 20 kamer monitoruje to, co się 
dzieje na różnych krańcach mia-
sta. – Czekamy jeszcze na 9 ka-
mer, które pojawią się na drogach 
wylotowych z Grodziska – twier-
dzi asp. Katarzyna Zych. I doda-
je: – Aspekt społeczny sprawy jest 
tu istotny. To, że mieszkańcy wie-
dzą, gdzie swoim zasięgiem obej-
mują kamery pozwala nam, jako 
funkcjonariuszom, przenieść cię-
żar działań w inne miejsce.

– Strzeżonego Pan Bóg strze-
że – żartuje burmistrz Grodziska. 
A czy to oznacza, że system ka-
mer ma teraz w pełni kontrolo-
wać to, co się dzieje w mieście? 
– Na pewno wpłynie na stan 
bezpieczeństwa. Teraz na pew-
no Grodzisk jest w pełni zmoni-
toryzowanym miastem – twierdzi 
Grzegorz Benedykciński. 

Uruchomienie centrum monitoringu. – Strzeżonego Pan Bóg strzeże – mówi burmistrz Benedykciński

– Ważne jest również szybkie 
reagowanie. Po pierwszej dobie 
funkcjonowania centrum mie-
liśmy kilka interwencji i widać, 
że centrum spełnia swoją rolę 
– mówi burmistrz Grodziska. 

Które więc miejsca w mieście 
są pod bacznym okiem kamer? 
– Na pewno deptak. Poza tym 
centrum miasta oraz os. Ko-
pernika – zdradza burmistrz. 
Warto podkreślić, że kamera 

U
M

 G
ro

d
zI

Sk
 M

a
zo

W
IE

c
kIJak zapewniają twórcy cen-

trum monitoringu, kamery są 
w stanie zidentyfi kować ewen-
tualnych sprawców wykroczeń 
czy przestępstw. – Istotne, aby 
mieszkaniec, który dozna krzyw-
dy szybko wiedział, kto krzywdę 
wyrządził – mówi asp. Katarzy-
na Zych z Komendy Powiatowej 

Policji w Grodzisku. Dodaje 
przy tym, że jakość uzyskane-
go obrazu może stać się „dowo-
dem w sprawie”.

Łącznie centrum 
monitoringu 
obejmuje zasięgiem 
50 kamer 
zlokalizowanych 
na terenie całego 
miasta

 Monitoring pozytywnie wpłynie na stan bezpieczeństwa 
w mieście

Zarząd Powiatu Grodziskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

(licytacja) na sprzedaż nieruchomości  
Powiatu Grodziskiego

1. Oznaczenie nieruchomości:

1.  Nieruchomość o pow. 0,0871 ha oznaczona jako działka 
nr 16/14 w obrębie nr 55 (KW nr WA1G/00041965/9) 
stanowiąca własność Powiatu Grodziskiego w udziale 
1/1 części. Nieruchomość położona jest w m. Grodzisk 
Mazowiecki przy ulicy Dalekiej.

Cena wywoławcza: 304 258 zł z podatkiem 23% VAT

Wadium – 15 213 zł

Termin wniesienia wadium do 04 listopada 2014 r.

Przetarg odbędzie się dnia 07 listopada 2014 r. o godz. 11:00

2. Oznaczenie nieruchomości:

1. Nieruchomość o pow. 0,0700 ha oznaczona jako działka 
nr 16/15 w obrębie nr 55 (KW nr WA1G/00041965/9), 
stanowiąca własność Powiatu Grodziskiego w udziale 
1/1. Nieruchomość położona jest w m. Grodzisk Mazo-
wiecki przy ulicy Dalekiej.

Cena wywoławcza: 244 524 zł z podatkiem 23% VAT

Wadium – 12 227 zł

Termin wniesienia wadium do 04 listopada 2014 r.

Przetarg odbędzie się dnia 07 listopada 2014 r. o godz. 11:40

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można 
uzyskać w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A, 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 13 i 10, tel. 0-22 
755 52 24 wew. 108, 103 a także na stronie internetowej: www.
bip.powiat-grodziski.pl w zakładce przetargi na nieruchomości.

OgłOszenie

BISKUPICE
Podczas prac ziemnych na tere-
nie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Biskupicach operator koparki 
natknął się na potężny pocisk ar-
tyleryjski. Gdyby wybuchł, skut-
ki eksplozji byłyby odczuwalne 
w odległości kilkuset metrów. 
Pracownicy budowlani wykopali 

pocisk artyleryjski kalibru 155 mm, 
uzbrojony w dwie kostki trotylu 
po 400 g oraz dwa zapalniki elek-
tryczne. – Strach pomyśleć, co 
by było, gdyby wybuchł. Podob-
no budynek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej przestałby istnieć. 
Ucierpiałyby także wszystkie 

Operator koparki natknął się
na artyleryjski pocisk

okoliczne budynki w promieniu 
kilkuset metrów – skomento-
wał to wydarzenie Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. Na 
szczęście robotnicy w porę do-
strzegli nietypowe znalezisko. 
Do Biskupic przyjechali też sape-
rzy i przejęli pocisk. (TK)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina ogłosiła przetarg na prze-
budowę chodnika wzdłuż ul. Żyrar-
dowskiej w Grodzisku. Dotyczy to 
odcinka między skrzyżowaniami 
z Wólczyńską i Chełmońskiego po 
lewej stronie. Z nawierzchni znikną 
leżące tam betonowe płyty (50x50 
cm), a w ich miejsce pojawi się 

czerwona kostka brukowa. W rejonie 
przejść dla pieszych mają być z kolei 
płyty betonowe rozpoznawalne dla 
niewidomych. W ich górnej krawę-
dzi powinny się znaleźć wyczuwal-
ne stopą guzki, a same płyty muszą 
być barwione na kolor odróżniają-
cy je od pozostałej części chodnika 

Przebudują chodnik 
przy ulicy Żyrardowskiej

– najlepiej żółty lub pomarańczo-
wy. Kolorowe nawierzchnie uzupeł-
nią zjazdy. Te dla odmiany mają być 
z kostki szarej. Gmina ogłosiła prze-
targ i poczeka na oferty do 16 paź-
dziernika. Wyłoniony w konkursie 
wykonawca będzie miał pięć miesię-
cy na realizację zadania. (TK)

Piątek, 10 Października 2014

Reklama

TOMASZ 
KUŹMICZ

PRUSZKÓW
Prawie 1,7 tysiąca 
pruszkowskich 
przedszkolaków 
w wieku od 3 do 6 lat 
weźmie udział w zbiórce 
zużytych baterii. Projekt 
ekologiczny poza zbiórką 
elektroodpadów obejmie 
zajęcia edukacyjne.
 

Od 1 października w prusz-
kowskich przedszkolach 
realizowany jest projekt 

edukacyjny „Dzieci chronią śro-
dowisko. Środowisko przyjazne 
dzieciom”. Jest on podzielony 
na dwie części. Jedna, teore-
tyczna, polega na zdobywaniu 
wiedzy z zakresu objętego pro-
jektem. Dzieci dowiedzą się m.in. 
jakie zachodzą relacje między 
człowiekiem a środowiskiem, 
dlaczego zużyte baterie czy 
inne odpady elektroniczne są 
niebezpieczne, jak wpływają 
one na środowisko, a także co 

Przedszkolaki chronią środowisko
Projekt poza zbiórką elektroodpadów obejmuje zajęcia edukacyjne

S k ą d  p o m y s ł  n a  a k c j ę ? 
W kwietniu tego roku w jed-
nym z przedszkoli odbyła się 
już pilotażowa edycja tego pro-
jektu. Efekt – blisko 500 kg ze-
branych elektroodpadów. Finał 
odbył się 7 czerwca na terenie 
Przedszkola nr 13, gdzie zor-
ganizowano festyn rodzinny. 
– W związku z tym, że edy-
cja pilotażowa zakończyła się 
ogromnym sukcesem, pre-
zydent miasta oraz partner 
akcji AURAEKO postanowi-
li przeprowadzić ten projekt 

we wszystkich przedszkolach 
miejskich na terenie Pruszkowa 
– dodaje Dorota Ziętek z wy-
działu ochrony środowiska.

Podsumowanie przeprowa-
dzonej akcji oraz rozdanie na-
gród przewidziano na 16 stycznia 
2015 r. – Co prawda akcja potrwa 
do 1 grudnia, ale w przedszko-
lach jest to miesiąc wyjątkowo 
intensywny. Są Mikołajki, po-
tem święta i Nowy Rok. Dlate-
go fi nał zaplanowaliśmy dopiero
na kolejny miesiąc – wyjaśnia Ja-
kubczak-Garczyńska. 
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który przyniosą na zbiórkę. Dru-
ga część, praktyczna - to oczywi-
ście zbiórka.

Realizacja projektu przynie-
sie istotne zmniejszenie zużytych 
baterii, które w innym przypad-
ku trafi łyby do odpadów komu-
nalnych. Nie chodzi jednak tylko 
o jednorazową akcję. – Projekt
ma na celu kształtowanie pro-

ekologicznej świadomości i za-
chowań. Dzieci uczą się jak bar-
dzo środowisko jest dla nich 
ważne i co mogą zrobić, by je chro-
nić – mówi Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik wydziału 
ochrony środowiska w pruszkow-
skim urzędzie miejskim.

Podsumowanie 
akcji przewidziano 
na styczeń
przyszłego roku

Generator pomysłów
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska biblioteka 
zachęca do dzielenia się 
pomysłami na ciekawy 
projekt, który ma 
ożywić lokalne życie 
społeczne.

Projekt skierowany jest głównie 
do młodych mieszkańców. Mogą 
oni składać pomysły, korzystając 
ze „Skrzynek dobrych pomy-
słów”. Dwie stanęły już w Bi-
bliotece Publicznej i w Filii nr 2. 
W najbliższych dniach miały się 
jeszcze pojawić w dwóch „stra-
tegicznych” miejscach Grodzi-
ska Mazowieckiego. „Skrzynka” 
ma też być dostępna na stronie 
internetowej www.biblioteka.
grodzisk.pl stosowny formularz.

Jest tylko jeden warunek. Su-
gestie muszą dotyczyć jednego 
z pięciu obszarów, które wybra-
no po przeprowadzonej sondzie 
ulicznej. Są to: sport wokół bi-
blioteki, bezpłatne miejsce spo-
tkań, budowanie partnerstwa, 
edukacyjna i zawodowa przy-
szłość oraz promocja informacji.

Ponadto 24 października w bi-
bliotece odbędzie się 24-godzin-
ny generator, czyli swego rodzaju 

maraton pomysłów. Chętni bę-
dą w nim uczestniczyć przez całą 
dobę. – Oczywiście zapewnimy 
wyżywienie i napoje – mówi Ali-
cja Bogucka, kierownik Filii nr 2.

Na koniec wszystkie pomysły, 
zarówno ze skrzynek, jak i ze-
brane podczas 24-godzinnego 
generatora, będą poddane pod 
głosowanie mieszkańców, któ-
rzy wybiorą najciekawszy pro-
jekt. Alicja Bogucka: – Będzie to 

spotkanie, podczas którego zo-
staną zaprezentowane wszystkie 
dopracowane pomysły, a uczest-
niczący w nim mieszkańcy za-
głosują na najlepszy według 
siebie pomysł.

Ten, który wygra dostanie 
minigrant na realizację. Środki 
pochodzić będą z projektu „Stre-
fy innowacji” organizowanego 
przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego.  (TK)

Projekt ma 
ożywić lokalne 
życie społeczne

Projekt poza zbiórką elektroodpadów obejmuje zajęcia edukacyjne
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GRODZISK MAZOWIECKI
18 października w Grodzisku dzień 
bezpłatnych porad. Jest on orga-
nizowany w ramach Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego Powiatu Grodziskiego. 
Przez jeden dzień mieszkańcy będą 
mogli nieodpłatnie skorzystać z opi-
nii wielu specjalistów. Wystarczy 

zgłosić się do grodziskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej przy 
ul. Bałtyckiej 30. Będzie można po-
rozmawiać z pedagogiem, psycho-
logiem, terapeutą uzależnień. Radą 
będą służyć też: psychoterapeuta, 
psychiatra dziecięcy, psychiatra 
dorosłych, neurolog oraz prawnik 

Dzień bezpłatnych 
porad, warto skorzystać

(w zakresie prawa rodzinnego 
i opiekuńczego). Zapisać można się 
telefonicznie pod nr (22) 755 55 74 
lub (22) 734 18 24, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8–18. Po poradę 
można też przyjść bez zapisów, ale 
pierwszeństwo będą mieli zareje-
strowani telefonicznie. (AS)

Piątek, 10 Października 2014

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, 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 POLSKI
Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Zakończył się 
nabór wniosków 
o dofi nansowanie 
inwestycji drogowych 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.
 O dodatkowe 
pieniądze ubiegają się 
także samorządy 
z naszego regionu. 
 

T ermin składania wniosków 
upłynął 30 września. Chęt-
nych na rządową dotację 

jest wielu. W ramach naboru zło-
żono 171 wniosków. Łączna kwo-
ta wnioskowanego dofi nansowania 
wynosi 230 mln zł, a wartość in-
westycji 482 mln zł. Ciekawostka: 
gdyby każdy z samorządów zreali-
zował zgłoszone zadanie na Ma-
zowszu powstałoby 438 km dróg.

Z naszego regionu o schetynów-
ki ubiegają się:
• Brwinów – projekt „Przebudowa 

dróg gminnych w ciągu komuni-
kacyjnym łączącym drogę wo-
jewódzką nr 719 ul. Obwodnica 
w mieście Brwinowie, drogę wo-
jewódzką nr 720 ul. Natalińską 
we wsi Otrębusy oraz drogę 
gminną ul. Bukową w mieście 
Podkowa Leśna”;

• Grodzisk Mazowiecki – projekt 
„Poprawa płynności oraz bez-
pieczeństwa ruchu drogowe-

Schetynówki mają wzięcie
Chętnych jest wielu. W ramach naboru złożono 171 wniosków

go stanowiącego połączenie 
drogi wojewódzkiej 579, dro-
gi wojewódzkiej 719 z autostra-
dą A2 w układzie dróg gmin-
nych: ul. Fabryczna, Żytnia, Ja-
worowa, Głogowa w Grodzis-
ku Mazowieckim”;

 • Jaktorów – projekt „Rozbudo-
wa ulicy Partyzantów wraz 
z przebudową wlotów dróg po-
przecznych, oraz przebudową 
istniejącej sieci gazowej, ener-
getycznej, telekomunikacyjnej, 
wodociągowej we wsi Mię-
dzyborów gm. Jaktorów”;

 • Piastów – projekt „Poprawa bez-
pieczeństwa, dostępności i roz-
woju poprzez przebudowę ul. 
Orła Białego w Piastowie ja-
ko drogi gminnej o numerze 
310467W łączącej sieć dróg 
gminnych z drogą powiatową 
o numerze 3131W”;

• Podkowa Leśna – projekt 
„Przebudowa drogi gminnej 
w ciągu ulicy Bukowej w Pod-
kowie Leśnej”;

• Raszyn – projekt „Budowa drogi 
gminnej ulicy Szkolnej we wsi 
Raszyn w Gminie Raszyn na od-
cinku od skrzyżowania z drogą 
gminną ulicą Poniatowskiego 
do skrzyżowania z drogą krajo-
wą nr 7 aleją Krakowską”;

• Żabia Wola – projekt „Popra-
wa spójności komunikacyjnej 
i bezpieczeństwa w Gminie Ża-
bia Wola poprzez przebudowę 
drogi gminnej nr 150614 ulica 
Główna w Petrykozach – etap I”;

• powiat grodziski – projekty 
„Przebudowa ulicy Pomor-
skiej na terenie Gminy Jakto-
rów” oraz „Przebudowa ulicy 
Pomorskiej na terenie Gmi-
ny Jaktorów”;

 • powiat pruszkowski – projekt 
„Przebudowa dróg nr 3111W 
i nr 3112W rejonie Moszny, Do-
maniewa i Koszajca – etap I”.

Wstępna lista rankingowa zo-
stanie opublikowana 31 paź-
dziernika, a ostateczna pod ko-
niec listopada. 

Chętnych jest wielu. W ramach naboru złożono 171 wniosków

 Ulica Orła Białego w Piastowie

Na Warszawskiej położą kostkę
PODKOWA LEŚNA
Fragment 
ul. Warszawskiej 
w Podkowie będzie 
przebudowany. 
Gruntowa droga zostanie 
utwardzona kostką 
betonową. Jednak, 
aby zrealizować zadanie 
konieczna będzie 
wycinka drzew.

Warszawska, gruntowa droga 
w Podkowie, najwięcej kłopotu 
sprawia kierowcom po opadach 
deszczu oraz zimą  Ale to się zmie-
ni. Władze miasta-ogrodu szukają 
już fi rmy, która zajmie się przebu-
dową odcinka ul. Warszawskiej 

pomiędzy ulicami Brwinow-
ską i Główną. Droga zyska na-
wierzchnię z kostki betonowej. 
Po południowej stronie pojawi się 
chodnik, a po północnej utrzyma-
ny zostanie pas zieleni.

nego objętego ochroną konser-
watora zabytków. I to on będzie 
musiał wyrazić zgodę na wycin-
kę poszczególnych drzew czy 
krzewów. W takich przypad-
kach konserwator najczęściej 
zaleca obowiązkowe nasadze-
nia, które mają zastąpić usunię-
te rośliny. Jest więc szansa, że 
drzewostan Podkowy Leśnej 
mocno nie ucierpi.

Kiedy poznamy wykonawce 
robót? Prawdopodobnie jeszcze 
w październiku. Wybrana w prze-
targu fi rma będzie miała 60 dni 
na wykonanie prac. Jeśli pogoda 
będzie sprzyjająca to jest szan-
sa, że roboty zostaną skończone 
jeszcze w tym roku.  (AS) 

REGION
WKD dzięki 
„Szwajcarsko-Polskiemu 
Programowi Współpracy” 
wzbogaci się nie tylko 
o nowoczesne pociągi. 
Szwajcarzy pomogą 
przewoźnikowi usprawnić 
system informacji 
na stacjach.

Dziś, żeby sprawdzić godzinę od-
jazdu pociągu Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej z konkretnej stacji 
trzeba spojrzeć na plakatowy roz-
kład jazdy. Żółte plansze z godzi-
nami odjazdów są dostępne na 
każdym przystanku. Niekiedy 
ulegają jednak dewastacji – przez 

wandali są zrywane, podpalane. 
Później podróżni mają wtedy 
problem ze sprawdzeniem go-
dzin odjazdów. WKD chce więc 

tramwajowych, w metrze oraz na 
wybranych stacjach kolejowych. 
Na przełomie 2015 i 2016 r. ta-
kie rozwiązanie będzie funkcjo-
nować na całej linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Na przystankach zostaną za-
montowane monitory, które będą 
wyświetlać nazwę stacji, godzinę 
przyjazdu najbliższego pociągu, 
peron na którym się zatrzyma, 
relację oraz ewentualne infor-
macje o opóźnieniach. System 
może okazać się bardzo pomoc-
ny przy remontach, które WKD 
prowadzi praktycznie każdego 
roku. Tymczasowa organizacja 
ruchu często bowiem sprawia 
problem pasażerom.  (AS) 

Będzie lepszy system informacji 
Bo

lo
 S

ko
c

zy
la

S

Przebudowany ma być 
odcinek Warszawskiej 
pomiędzy ulicami 
Brwinowską i Główną

Przebudowa drogi będzie wy-
magała wycinki drzew i krze-
wów. Warszawska jest jednak 
elementem układu urbanistycz-

WKD chce 
zamontować 
system informacji 
audio-wizualnej

na stacjach zamontować system 
informacji audio-wizualnej. Prze-
woźnik szuka fi rmy, która zajmie 
się jego budową. Podobne urzą-
dzenia funkcjonują w Warsza-
wie na niektórych przystankach 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 20.10.2014 r. o godz. 14.00  pod adresem  
ul. Staszica 1 pokój 101, 05 – 800 Pruszków odbędzie się   

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA  
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pani Elżbiety Będkowskiej
Przedmiot licytacji:
1.Samochód osobowy OPEL VECTRA-C 1.8 GTS, rok produkcji 2003,  
kolor: czarny z efektem metalicznym, przebieg 132126 km, NR VIN: 
W0L0ZCF6848005935
Wartość szacunkowa: 9 600 zł 
Cena wywołania brutto: 7 200 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać: w dniu 17.10.2014r. i w dniu 
20.10.2014 r. w godzinach 10.00 -  11.00  pod adresem  ul. Pani Latter 1,  
05 – 800 Pruszków. Warunkiem udziału w licytacji jest  wniesienie do 
organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania 
(960 zł). Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na 
rachunek nr 20 1010 1010 0162 6113 9120 0000 do dnia 17.10.2014 r.  
(w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać hasło 
LICYTACJA) lub gotówką w pokoju 202 w dniu licytacji.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzieleniu  
mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.  

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

w dniu 03.11.2014 r. o godz. 14.00. 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej (4 800 
zł). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (22) 738 08 02,  lub 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 202. 

OgłOszenie

MILANÓWEK
Milanowscy radni 
pochylili się niedawno nad 
sugestiami mieszkańców. 
Dotyczyły budowy 
placu zabaw w Parku 
Lasockiego oraz budowy 
kanalizacji w ul. Bocznej.

Oba wnioski zostały przez radę 
jednogłośnie odrzucone. – Po-
jawiają się głosy mieszkańców, 
by na terenie parku wybudo-
wać miejsce zabaw dla dzie-
ci. Niestety, jest to teren leśny, 
o dużych walorach przyrodni-
czych, z licznymi gatunkami 

chronionymi, w który w żaden 
sposób nie możemy ingerować 
– wyjaśniała rzecznik magistra-
tu, Patrycja Jankowska. Drugi 
wniosek odpadł ze względu na 
stan fi nansów. Mimo że wszy-
scy zagłosowali przeciwko budo-
wie kanalizacji w ul. Bocznej, to 

burmistrz zostawił mieszkańcom 
pewną nadzieję. – Wniosek roz-
patrzymy ponownie, ale dopiero 
po sprzedaży Turczynka – tłu-
maczył Jerzy Wysocki. Problem 
w tym, że jak dotąd, na wycenio-
ną na 8,9 mln zł posiadłość nie 
znalazł się chętny.  (TK)

Sugestie mieszkańców zostały odrzucone przez radnych
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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

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

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

Modernizacja terenów przy 
OSP w Mosznie i w Bisku-
picach, urządzenie  nowego 
placu zabaw w Owczarni, 
budowa chodnika w rejo-
nie brwinowskich glinianek 
i dostosowanie budynków 
użyteczności publicznej 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych to działania, na 
które wciągu kilku ostat-
nich miesięcy gmina Brwi-
nów otrzymała dofi nansowanie ze środków PROW. 
Dzięki wnioskom złożonym do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo, 
której członkiem jest gmina Brwinów, realizuje ona 
kolejne przedsięwzięcia. 

Jeszcze w tym roku zakończy się modernizacja 
dwóch budynków ochotniczych straży pożarnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. W Bi-
skupicach roboty budowlane obejmą m.in. utwardze-
nie terenu OSP kostką betonową, budowę 7 miejsc 
postojowych, wybudowanie oświetlenia, ogrodze-
nia, posadowienia elementów małej architektury, 
nasadzenia zieleni oraz budowę zjazdu wraz z od-
wodnieniem i chodnikiem w pasie przebiegającej 

przez Biskupice drogi wo-
jewódzkiej. 

W ramach projektu pn. 
„Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w rejo-
nie remizy OSP w Mosznie” 
już toczą się pierwsze pra-
ce. Na terenie OSP zostanie 
wybudowane nowy chodnik 
i oświetlenie. Po zakończe-
niu tej inwestycji powstaną 
dodatkowe miejsca posto-

jowe, w tym przeznaczone dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych. W świetlicy pojawią się już nowe 
stoły i krzesła, a niebawem na placu zabaw przybę-
dzie zabawek. W listopadzie planowane jest zorga-
nizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców 
i wystawy poświęconej historii tej miejscowości.

Działanie te są kontynuacją projektu pn. „Mniej 
barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do budynków użyteczności publicznej”, 
dzięki któremu zostały wybudowane pochylnie 
dla osób niepełnosprawnych przy budynku OSP 
Moszna oraz przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Brwinowie i jego świetlicy w Otrębusach. W ra-
mach tego projektu w GOK-u w Brwinowie 26 
października o godz. 17.00 odbędzie się koncert 

fortepianowy niewidomego artysty Maksymilia-
na Chlewińskiego. 

Jeszcze przed zimą planowana jest budowa ścież-
ki spacerowo-edukacyjnej „Brwinowskie Glinianki” 
przy ul. Biskupickiej w Brwinowie. W toku jest pro-
cedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy tego 
zadania. Nowe miejsce zabaw i rekreacji powstanie 
też w Owczarni. Gmina Brwinów pozyskała dofi nan-
sowanie w kwocie niemal 130 tys. zł na budowę placu 
zabaw przy ul. Żółwińskiej. Dostępne tam będą cztery 
strefy rekreacji: dla najmłodszych dzieci, dla starszych 
dzieci, dla młodzieży i dorosłych – będą to urządzenia 
do ćwiczeń fi tness oraz plac do gry w boule. 

Wymienione działania są współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W poprzednich latach gmina Brwinów również z po-
wodzeniem korzystała z tych środków. Wybudowano 
m.in. boisko wielofunkcyjne w Parzniewie, chodnik 
w Otrębusach, świetlicę w Owczarni i zmodernizo-
wano pałacyk Toeplitza. Brwinów ubiega się również 
o środki zewnętrzne pochodzące z innych źródeł. Tyl-
ko w 2014 roku gmina pozyskała 18 różnych dofi nan-
sowań na łączną kwotę ponad 2,6 mln. zł.  (PR)

  

Wydawana od końca września Grodziska Kar-
ta Mieszkańca oferuje zniżki dla wszystkich 
mieszkańców gminy. O Kartę ubiegać się mogą 
także osoby niezameldowane w gminie, pod 
warunkiem że swój podatek dochodowy roz-
liczają w grodziskim urzędzie skarbowym.

Grodziska Karta Mieszkańca uprawnia do 
50 % zniżki na bilety komunikacji miejskiej 
oraz do zakupu tańszych o 10% biletów do 
kina i na basen. 

Ponadto dzieci osób posiadających karty ma-
ją zapewnione pierwszeństwo przy zapisach 
do przedszkoli publicznych. 

Aby otrzymać Kartę należy zgłosić się do 
jednego z punktów z dowodem osobistym, 
niezameldowani mieszkańcy gminy muszą 
dodatkowo okazać pierwszą stronę swojego 
zeznania podatkowego za rok 2013 (PIT-
37). W punkcie trzeba będzie wypełnić pro-
sty wniosek, na miejscu zrobić sobie zdjęcie, 

które zostanie na niej umieszczone i pocze-
kać kilka minut na kartę. 

Wyrobienie karty oraz zrobienie zdjęcia 
jest bezpłatne.
Karty są wydawane w czterech punktach:
• w Urzędzie Miejskim: pn. 10:00 – 19:00, 

wt. – czw. 8:00 – 16:00, pt. 7:00 – 14:00
• w holu kina Centrum Kultury: pn. – pt. 15:00 

– 20:00, sob- ndz. 11:30 – 19:00
• w holu basenu „Wodnik 2000”: pn. – pt. 

16:00 – 21:00, sob.08:30- 16.00, ndz. 11:30 
– 19:00

• w lokalu przy ul. 11 Listopada 6: pn. – pt. 
10:00 – 18:00

Wnioski dostępne są w punktach wydawa-
nia kart i na stronie internetowej www.gro-
dzisk.pl/gkm.

Oprac. UM w Grodzisku Mazowieckim

Już ponad 2000 mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego 
ma swoją Kartę Mieszkańca

Nowa książka 
z Brwinowem w tle 
Ukazała się nowa książka 
Ałbeny Grabowskiej 
pt. „Stulecie Winnych", 
wydana przez Wydawnictwo 
Zwierciadło. To pierwszy 
tom rodzinnej sagi, której 
akcja toczyć się będzie 
przez sto lat w Brwinowie.

Powieść osadzona jest w realiach epo-
ki i mimo że główni bohaterowie są 
fi kcyjni, to wokół nich pojawiają się 
postaci historyczne, w tym rodzi-
na Lilpopów, Wierusz-Kowalskich 
i Iwaszkiewiczów. 

Autorka sagi Ałbena Grabowska 
jest doktorem nauk medycznych, 
neurologiem, epileptologiem, kierow-
nikiem Zakładu Patofi zjologii i Elek-
troencefalografi i w szpitalu dziecięcym 
w Dziekanowie Leśnym. Pisanie jest 
jej pasją. Mieszka w Brwinowie. 

Spotkanie promocyjne: piątek, 10 
października 2014 r., godz. 18.00, dwo-
rek Zagroda, ul. Grodziska 57. (PR)

Brwinów sięga po dotacje
Dzięki ponad 350 tys. zł pozyskanym w 2014 roku z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozwija się nie tylko Brwinów, 
ale również sołectwa.  
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DYREKTOR PAŃSTWOWEGO ZESPÓŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA 
„MAZOWSZE” ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zawarcie umowy dzierżawy lokalu położonego na I piętrze w budynku Mateczniku 

Mazowsze „Caffeteria” złożony z baru-jadalni, zaplecza baru, zmywalni, pokoju socjalnego, przedsionka, magazynu i szatni  
o łącznej powierzchni 120,14 m², który to lokal usytuowany jest w siedzibie Wydzierżawiającego.  

Adres strony internetowej Wydzierżawiającego: www.mazowsze.waw.pl,
 tel. 22 2088888, faks 22 2088800

I. WARUNKI DZIERŻAWY
Dzierżawca będzie zobowiązany do przygotowywania i sprzedaży posiłków dla gości oraz pracowników PZLPiT Mazowsze dostosowanych do 
ich wymagań, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00, w sposób zgodny z zasadami BHP i stosownymi przepisami 
sanitarnymi oraz będzie również prowadził działalność w czasie imprez i spektakli popołudniowych i wieczornych w siedzibie Wydzierżawiającego. 
Informacje o planowanych imprezach Wydzierżawiający przekazywać będzie Dzierżawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Wydzierżawiający 
udostępnia Dzierżawcy korzystanie w windy w celu realizacji Umowy. Dzierżawca odpowiada za czystość pomieszczeń i windy zgodnie  
z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
Prowadzona działalność będzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa i regulaminami oraz zasadami obowiązującymi na terenie obiektu 
Matecznik Mazowsze.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na 2 lata. 

II. WARUNKI UDZIAŁU
O zawarcie umowy ubiegać się mogą podmioty posiadające zdolność ekonomiczną i finansową do wykonywania Umowy, które nie zalegają z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności. Wykonawca ma posiadać udokumentowane zewnętrzne zaplecze technologiczne do przygotowania posiłków 
wraz z niezbędnymi odbiorami sanitarnymi.

III. WADIUM
Wysokość i tryb wniesienia wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 PLN - słownie: tysiąc pięćset PLN. Wadium 
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego 89 1020 1026 0000 1102 0234 6971 z adnotacją Wadium – Dzierżawa lokalu 
„Cafeteria”. Dowód wniesienia wadium oferent zobowiązany będzie dołączyć do oferty. Wydzierżawiający zwraca wadium wszystkim oferentom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wydzierżawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy dzierżawy.

IV. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA
1) brak wniosków o zawarcie umowy, spełniających wymogi formalne, 2) braku ofert spełniających wymagania określone w opisie, 3) istotna zmiana 
okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Wydzierżawiającego 4) wystąpienia 
wady lub okoliczności uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy.

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Miejsce i termin składania ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, 
budynek Matecznik Mazowsze, sekretariat.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu na którym należy umieścić nazwę, adres do korespondencji i numer telefonu 
zainteresowanego podmiotu składającego ofertę oraz oznaczenie: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze” - dzierżawa lokalu „Cafeteria”.
Oferta powinna zawierać:
a) dane Oferenta- firmę lub imię i nazwisko Oferenta, dokładny adres Oferenta,
b) oferowaną cenę czynszu netto i brutto, 
c) podstawowy zakres oferowanych posiłków, 
d) dotychczasowe doświadczenia oferenta, 
e) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta
f ) aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (wydruk CEIDG, KRS, w przypadku spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki cywilnej) 
- nie dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
g) zaświadczenie o nadaniu numerów Regon i NIP (nie dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, 

VI. WYBÓR OFERTY
 Wybór oferty nastąpi w dniu 20.10.2014 godzina 10:30.
O wyniku przetargu powiadamia się uczestników drogą pisemną, ogłoszenie zostanie opublikowane również na stronie www.mazowsze.waw.pl
Wydzierżawiający zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Dyrektor PZLPiT Mazowsze zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:
Pomieszczenia lokalu „Cafeteria” można oglądać w po uprzednim zgłoszeniu : tel. 22/20 88 888, fax 22/20 88 800
Informacje o przetargu można uzyskać u: Tomasz Stoppel, budynek Pałac, pokój nr 216, Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy
Dyrektor PZLPiT Mazowsze zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. 

Reklama OgłOszenie

Sukces  
kadencji
NADARZYN
Gmina Nadarzyn 
zajęła czwarte miejsce 
w ogólnopolskim 
rankingu „Sukces 
mijającej kadencji  
2010 – 2014”.

Ranking, opracowany na pod- 
stawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, prze-
prowadziła gazeta samorządu 
terytorialnego „Wspólnota”. 
Brane były pod uwagę takie 
kryteria jak: wzrost docho-
dów budżetowych w kiero-
wanym przez wyróżnionych 
samorządzie, poprawa wskaź-
ników ekonomicznych, roz-
wój infrastruktury oraz dalszy 
rozwój gospodarczy dane-
go samorządu.

Oficjalne podsumowanie 
rankingu odbyło się podczas 
XII Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Warsza-
wie. Spośród ponad półtora ty-
siąca gmin wiejskich, Nadarzyn 
sklasyfikowano na wysokim,  
czwartym miejscu.  (MAP)

Trzy ulice dostały nazwy
MICHAŁOWICE
Fioletowa, Czeremchy  
i Alfreda Nobla  
– to nowe ulice  
w gminie Michałowice. 
Decyzję w sprawie 
nadania tych nazw 
podjęli radni na 
wrześniowej sesji 
rady gminy.

O tym jakie miano będzie no-
sić dana ulica decydują wła-
śnie radni. Wcześniej swoje 
propozycje i wnioski o nada-
nie nazw składają miesz-
kańcy. Najczęściej dzieje się 
to, gdy przy ulicy, która nie 
ma patrona powstawają no-
we budynki. Dokładny ad-
res jest konieczny, bez tego 
pojawia się problem z za-
wieraniem umów m.in z do-
stawcami mediów (elektrownią 
czy gazownią). 

Z wnioskami o nadanie nazw 
trzem ulicom w Granicy, Opa-
czy Kolonii i Regułach do mi-
chałowickich radnych zwrócili 
się mieszkańcy. – Ulica w obrę-
bie ewidencyjnym Granica jest 
własnością gminy Michałowice. 

Mieszkańcy zaproponowali 
nazwę Czeremchy. Przewod-
niczący rady osiedla pozy-
tywnie zaopiniowali tą nazwę 
– wyjaśniał na sesji Krzysztof 
Grabka, wójt gminy.

Nie była to jedyna uchwa-
ła dotyczący nazw. Swoją uli-
cę będzie miał również Alfred 
Nobel. – Ulica znajduje się 
na działce w obrębie Opacz 

NADARZYN 
W Starej Wsi oddano 
siódmą, ostatnią  
z zaplanowanych  
w tym roku, siłownię 
zewnętrzną na terenie 
gminy Nadarzyn. Tu 
jednak, podobnie jak  
w Wolicy, obok urządzeń 
do ćwiczeń, powstał  
plac zabaw dla dzieci.
 

Zgodnie z planem w ciągu 
dwóch miesięcy w gmi-
nie Nadarzyn zaroiło się 

od tak modnych ostatnio siłow-
ni plenerowych. Powstało ich aż 
siedem, w tym dwie są elemen-
tem większej całości – z placa-
mi zabaw dla dzieci. Pierwsza 
z nich, w Wolicy, została oficjal-
nie otwarta 8 sierpnia. Kolejny 
kompleks, jako ostatni z całej sió-
demki, dołączył do swoich po-
przedników w ostatnich dniach.

Wszystkie siłownie wyposażo-
no w sprzęt dobrany zgodnie z wo-
lą mieszkańców, którzy głosowali 
(na facebookowym profilu gminy) 
na najbardziej według siebie po-
trzebne urządzenia. Największą 
popularnością cieszyły się twister 

Miejsca, gdzie można rozwinąć bicepsy

i steper, wyciąg górny, krzesełko do 
wyciskania, wahadło, surfer, dra-
binka, motyl i podciąg nóg.

A jak wygląda zainteresowa-
nie tymi obiektami? – To może 

być subiektywne odczucie, ale 
według mnie jest bardzo duże – 
mówi Tomasz Muchalski, wice-
wójt Nadarzyna. – Nawet teraz, 
kiedy temperatury są już niższe 
i wcześnie robi się ciemno, jak 
przechodzę obok siłowni, zwykle 
ktoś tam jest i korzysta z urzą-
dzeń – dodaje.

Czy to koniec takich inwestycji 
na terenie gminy? Niekoniecz-
nie. – W przyszłości powstaną 
kolejne, ale już przy okazji reali-
zowania innych, większych za-
dań – twierdzi Muchalski.  (TK)

 Siłownia z placem zabaw w Starej Wsi

Kolonia. Współwłaściciele 
zwrócili się do nas, by nadać 
jej imię Alfreda Nobla. Wiel-
ki człowiek będzie patronem 
małej ulic. Sołtys Opaczy Ko-
lonii pozytywnie zaopiniowała 
tą nazwę – dodał wójt Grabka.

Radni nadali też nazwę jed-
nej z ulic w Regułach. Na ma-
pie gminy Michałowice pojawi 
się ul. Fioletowa.  (AS) 

Swoją ulicę,  
w Opaczy Kolonii, 
będzie miał  
Alfred Nobel

Siłownie  
wyposażono  
w sprzęt dobrany 
zgodnie z wolą 
mieszkańców
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PRUSZKÓW
„Tędy przeszła Warszawa”, czy-
li zwiedzanie terenu byłego obozu 
Dulag 121 i nie tylko. Spacer odbę-
dzie się 12 października o godz. 11.30. 
Zbiórka przed stacją PKP w Pruszko-
wie. Zwiedzanie miasta rozpocznie 
się od terenu byłego obozu przejścio-
wego Dulag 121, przez który przeszło 

ponad pół miliona mieszkańców wy-
gnanych ze stolicy po upadku Po-
wstania Warszawskiego. Ponieważ 
spacer ma temat przewodni epilo-
gu, przechadzka zakończy się „epi-
logiem złudzeń”; miejscem gdzie 
rozwiały się definitywnie nadzie-
je na wolną i niezależną Polskę 

Weź udział w spacerze
„Tędy przeszła Warszawa”

powojenną, dom w którym władze 
sowieckie aresztowały przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
wywożąc jej delegatów na sfingowa-
ny w zarzutach Proces Szesnastu. 
Na spacer (bezpłatny) zaprasza prze-
wodnik miejski Przemek Wrzosek 
oraz Fundacja Varsaviana. (TK)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Agent Ochrony Osiedle Parzniew 
tel. 695 480 092

Do obsługi klienta, branża 
nieruchomości, powiat pruszkowski, 
grodziski, prawo jazdy, 537 236 075, 
CV na biuro@kluczidom.pl 

 ► Firma transportowa z okolicy Żyrardowa 
zatrudni kierowcę kat. C+E/ w transporcie 
międzynarodowym oraz uprawnieniami 
ADR -podstawowymi / na korzystnych 
warunkach z umową o pracę od zaraz! 
Kontakt : 601 392 590 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, Nadarzyn, Salon 
fryzjerski Monika, 664 551 498 

 ► Inżynier utrzymania ruchu – kierownik 
oddziału ze znajomością j. angielskiego 
produkcja opakowań, automatyka, 
elektronika miejsce pracy: Sokołów 
k/Janek biuro@coffee-service.eu

 ► Lakiernika samochodowego, pomocnika 
z doświadczeniem. Grodzisk Maz. 501 779 099

 ► Operator  - mechanik – elektronik maszyny 
pakujące - produkcja opakowań system 
3 -zmianowy, Sokołów k/Janek 
biuro@coffee-service.eu

 ► Podnajmę stanowisko manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

"Posprzątamy Twój Dom" zatrudni 
pracowników sprzątających. Oczekujemy 
min 3 letniego doświadczenia na wyżej 
wymieniony stanowisku. Gwarantujemy 
umowę o pracę, po okresie próbnym. 
Pracę w młodym zespole, profesjonalne 
szkolenie możliwość awansu. 
Kontakt telefoniczny 517 965 792 
biuro@posprzatamytwojdom.pl 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 
II piętro 60m2, Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. Do mieszkania 
przydzielona jest piwnica. 503 647 032  

 ► Sprzedam działkę budowlaną 517m2 
ul. Murarska, Pruszków tel. 509 981 299 

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

 ► Sprzedam działki w Nadarzynie pow. od 1312 
- 5958 m2, wszystkie media, 605 957 551 

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, Prusa 
84, 70m, 4pok 2p, Winda, spódz.–własnosc. 
Super  Okazja 239  000.- 600 200 702 

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

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

Lokale usługowo-handlowe, Komorów, 
501 012 555 

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

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

Automoto – kupię

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

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia tel. 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Anteny TV-SAT Montaż Serwis Ustawianie 
Gwarancja 24m-ce. 600 309 424 
anteny@rafsat.pl 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona 
roślin 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, POMIARY, 
naprawa, konserwacja. Solidnie, szybko 
i tanio. Firma posiada certyfi kat " Lider 
Usług Roku 2014" TELEFON 604 191 773  

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

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

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

 ► Serwis motocykli i skuterów 509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► 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 

 ► Usługi remontowe elektryka, ścianki gk, 
sufi ty podwieszane i amstrong, gipsy 
malowania, terakota glazura, mieszkania 
domy biura sklepy profesjonalnie 
i pod klucz tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Złota rączka 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380zł, 508 357 334 

Różne

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

 ► Zatrudnię do montażu okien i drzwi, 
602 120 835 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię pracowników do sprzątania 
i ochrony (mile widziane orzeczenie 
o niepełnosprawności). Praca na 
terenie Pruszkowa. Telefon kontaktowy 
w godzinach od 8.00 do 15.00 
– 14 681 62 62 lub 14 680 90 85

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

Zatrudnimy fryzjerkę męsko-damską. 
Milanówek. Pilnie! 502 250 329 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu lub 
własnej aranżacji 9/10 piętro , os. Staszica 
tel. 517 195 186, 180 000 zł

 ► Działka budowlana (plan miejscowy) 
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

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

 ► Działka budowlana piękna Nowa Wieś, 
1007m2, idealna lokalizacja, tanio 
733 262 626

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 733 26 26 26 

Piątek, 10 Października 2014

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE,  

CEBULKI, NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

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
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Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku  
z art. 11c. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 687 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 121/R/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. uchylającą decyzję 
Starosty Pruszkowskiego nr 4/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.  o zezwoleniu  
na realizacje inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Kwitnącej w Pruszkowie 
– w części dotyczącej działki nr ew. 28/2 (28/3, 28/4, 28/5) i przekazującej sprawę 
do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, a pozostałej części utrzymującej 
w mocy ww. decyzję Starosty Pruszkowskiego oraz w związku ze zwrotem akt 
sprawy dotyczącej odwołania Państwa Jolanty i Witolda Kuziemskich od decyzji 
Starosty Pruszkowskiego nr 4/2014 i otrzymaniem informacji, iż w ustawowym 
terminie nie wniesiono skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego  
nr 121/R/2014, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy 
Kwitnącej w Pruszkowie w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, nawierzchni 
chodników, nawierzchni ścieżki rowerowej, nawierzchni zjazdów, dojść  
do furtek, ścieków przykrawężnikowych, skrzyżowań w miejscach istniejących 
i planowanych skrzyżowań zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, odwodnienia, rozbudowy linii oświetlenia ulicznego, budowy 
kanału technologicznego, usunięcia jednego drzewa (brzoza).

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie
•  28/4 (działka powstała z podziału działki nr ew. 28/2) – obręb 7
Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy
•  28/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 28/2) – obręb 7

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

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032
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