
Dodatkowe 
przystanki L23?

MICHAŁOWICE

W Raszynie wymyślili jak zwiększyć 
liczbę pasażerów autobusowej 
linii L23. Potrzebne są dodatkowe 
przystanki i to w sąsiedzkiej 
gminie, czyli w Michałowicach. 
Autobus miałby się zatrzymywać 
na przystankach przy ulicach 
Sokołowskiej w Sokołowie i Parkowej 
w Pęcicach. Co na to władze 
gminy Michałowice?  3
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Ciężki sprzęt wjedzie wiosną 
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego to 
sztandarowa inwestycja 
Pruszkowa. Tymczasem na 
placu budowy, jak na razie, 
hula wiatr. Czy inwestycja 
już złapała opóźnienie? – Nic 
podobnego – zapewniają 
władze miasta.
 

Budowa Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego w ostat-
nich miesiącach zyskała 

miano kontrowersyjnej inwestycji. 
Jedni uważają, że jest potrzebna, in-
ni twierdzą, że to będzie „pomnik” 
władz miasta. Ostatecznie jednak 
klamka zapadła. Umowę z wy-
konawcą podpisano, a w listopa-
dzie ubiegłego roku symbolicznie WiĘceJ  2 
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srozpoczęto prace. Symbolicznie, bo 

patrząc na zaawansowanie robót 
prowadzonych na terenie Znicza 
trudno zauważyć, że powstaje tam 
ogromne centrum kultury.

Zgodnie z zapewnieniami władz 
Pruszkowa, firma Strabag – bo 
to właśnie austriackie przedsię-
biorstwo złożyło najkorzystniej-
szą ofertę w przetargu – do końca 
2014 roku miała „przerobić” 1 mln 
zł. Patrząc jednak na teren, na któ-
rym ma powstać Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego nie udało się 
zrealizować tego planu. Potwier-
dza to Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Faktycznie 
dostaliśmy do tej pory tylko fak-
turę na kilkaset tysięcy złotych. 
Strabag zapewnia, że ciężki sprzęt 
wjedzie na budowę w drugim kwar-
tale 2015 roku – twierdzi.

Sprawdziliśmy, jak postępują prace na budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Sprawdziliśmy, jak postępują prace na budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

 Na tym terenie Znicza stanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
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Xmarkt w Michałowicach
Powierzchnia od 120 do 380 m2 do wynajęcia  

w nowo budowanym pasażu handlowym. 
Obok Netto, Oskroba, Wierzejki, Apteka  

DOMY I MIESZKANIA

Zadzwoń: 733 26 26 26

Domy i mieszkania 
w inwestycjach deweloperskich

Oferta dla deweloperów. Sprzedamy Twoją inwestycję.

UWAGA!
Kiosk z ul. Kościuszki 20 przeniesiony na ul. Prusa 20

Papierosy, tytonie,  
e-papierosy, olejki, glizy…

 SUPER CENY    ZAPRASZAMY!

KLASYCZNEJ BIŻUTERII
ODKRYJ PIĘKNO

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.

W niedzielę 
zagra Orkiestra

REGION

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagra po raz 23. W naszym 
regionie przygotowano z tej okazji 
wiele atrakcji, którym towarzyszyć 
będzie oczywiście zbiórka pieniędzy. 
WOŚP w tym roku kwestuje na rzecz 
podtrzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej 
seniorów.  10
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PRUSZKÓW
To będzie bardzo ciekawe spo-
tkanie. Forum Obywatelskiego 
Rozwoju, Książnica Pruszkow-
ska i Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie zapraszają na wy-
kład otwarty prof. Leszka Balcero-
wicza „Polska gospodarka po 1989 
roku i jej perspektywy”. Dlaczego 

socjalizm musiał upaść? Jak 
przebiegały w Polsce przemiany 
ustrojowe zapoczątkowane 25 lat 
temu? Jakie wyzwania stoją dzi-
siaj przed polską gospodarką?  
– na te i inne pytania, prof. Leszek 
Balcerowicz odpowie w piątek, 
16 stycznia w godzinach 18-19.15 

Prof. Leszek Balcerowicz opowie 
o wyzwaniach dla gospodarki

w Sali Koncertowej Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Pruszkowie 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 41. 
Natomiast już od godz. 17.30 bę-
dzie można nabyć książkę „Balce-
rowicz: Trzeba się bić – opowieść 
biograficzna”, a po wykładzie zdo-
być dedykację profesora. (Red.)
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PRUSZKÓW
Budżet partycypacyjny 
(lub obywatelski) 
w niektórych miastach 
zyskał zainteresowanie, 
ale w innych, pomimo 
początkowego 
sporego entuzjazmu, 
przepadł. Jak będzie 
w Pruszkowie?

W ostatnich miesiącach, głównie 
przed wyborami samorządowy-
mi, dużo mówiło się o zwiększeniu 
aktywności mieszkańców. Jak? 
Każdy może zgłaszać inwestycyj-
ne pomysły, które warto byłoby 
zrealizować w jego mieście. Co 
ważne, jest do tego odpowiednie 

narzędzie. Chodzi o budżet party-
cypacyjny lub obywatelski.

O ile w Milanówku udało się 
zebrać szereg propozycji od 
mieszkańców, które niebawem 
trafią do radnych, o tyle Grodzisk, 
póki co, z pomysłu budżetu oby-
watelskiego się wycofał. – Pół 
roku temu mieszkańcy dowie-
dzieli się o tym pomyśle. Odby-
ło się wiele spotkań, które nie 
cieszyły się jednak zbyt dużym 
powodzeniem i nie udało się sfor-
mułować takiego budżetu – pod-
kreśla Piotr Leśniewski, skarbnik  
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wiele osób zastanawiało się 
czy budżet obywatelski może za- 
istnieć w Pruszkowie. Początko- 

wo władze miasta podkreślały, 
że praktycznie wszystkie inwe-
stycje są realizowane na wniosek 
mieszkańców. Budżet obywatel-
ski odszedł więc ( jak się okazu-
je chwilowo) w zapomnienie. 

Sprawę na ostatniej sesji ra-
dy miasta Pruszkowa poruszył 
Olgierd Lewan. – Chciałbym za-
chęcić radnych byśmy podjęli te-
mat ewentualnego wydzielania 
w budżecie miasta tzw. budże-
tu partycypacyjnego (na 2016 
rok – przyp. red.). Jest to zna-
komita forma do współdziała-
nia z mieszkańcami i zachęcenia 
ich do rzeczywistego spojrzenia 
na problemy miasta – podkreś- 
lał radny.

Władze miasta są w tym tema-
cie otwarte. – Jestem za budże-
tem obywatelskim. Pragnę tylko 
przypomnieć o jednej rzeczy. Te 
inwestycje, które znajdują się 
w budżecie są również wynikiem 

wniosków obywatelskich miesz-
kańców poszczególnych regio-
nów – wyjaśnił prezydent Jan 
Starzyński. I dodał: – Natomiast  
jeżeli będzie wola rady to nikt 
z nas nie będzie oponował prze-
ciwko wydzieleniu jakiejś puli 
środków i przeznaczeniu do kon-
sultacji obywatelskich na jaki cel 
inwestycyjny je przeznaczyć.

Gdyby budżet partycypacyjny 
w Pruszkowie się urzeczywist-
nił to radnych czeka sporo pra-
cy. W pierwszej kolejności trzeba 
będzie ustalić w jaki sposób zbie-
rane będą wnioski, jak będą kon-
sultowane i jak będzie ustalana 
kwota finansowania poszczegól-
nych inwestycji. Niezbędne będą 

Powraca temat budżetu partycypacyjnego

Plac budowy Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego jest już 
uporządkowany, pogoda mi-
mo niewielkiego mrozu rów-
nież jest sprzyjająca. Pojawia 
się więc pytanie: dlaczego wy-
konawca zwleka z rozpoczęciem 
ciężkich prac? 

– Przedstawialiśmy Straba-
gowi przygotowane przez nas 
badania gruntu, bo jak wiado-
mo jest on trudny. Wykonawca 
zlecił jednak swoje opracowa-
nie – mówi wiceprezydent An-
drzej Kurzela. – Z uwagi na 
warunki geologiczne w prze-
targu umieściliśmy zapis, by 
to wybrany wykonawca za-
proponował technologię funda-
mentowania. Strabag obecnie 
przygotowuje wymaganą doku-
mentację. Ta ma być gotowa do 
marca – podkreśla. 

Wiceprezydent Pruszkowa 
zapewnia, że wszystkie roboty 
idą zgodnie z ustalonym har-
monogramem. Co więcej, An-
drzej Kurzela zdradził nam, że 
wykonawca chce skrócić czas 
trwania budowy Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego. – Dziś 
trudno jeszcze powiedzieć czy 
w ogóle uda się gdzieś zyskać 
czas. Myślę, że będzie można 
się nad tym zastanowić pod  
koniec 2015 roku, gdy inwesty- 

Dokończenie ze str. 1 Obecnie trwają prace pro-
jektowe związane ze wzmoc-
nieniem podłoża w poziomie 
posadowienia, zabezpiecze-
nia wykopu i jego odwodnienia  
– wylicza Bałdyga. 

Jak się okazuje Strabag zimo-
we miesiące chce wykorzystać 
głównie na prace przygotowaw-
cze i projektowe. – W styczniu 
planowane jest rozpoczęcie prac 
w zakresie wykonania przebu-
dowy sieci wodociągowej, wy-
konania zasilania placu budowy, 
czyli doprowadzenia wody i prą-
du. Zgodnie z harmonogramem 
w marcu 2015 roku rozpoczną 
się także między innymi roboty 
ziemne, odwodnienie, posado-
wienie, roboty żelbetowe – za-
znacza rzeczniczka Strabagu. 
Podsumowując: ciężki sprzęt 
i wykopy ruszą wiosną.

Warto wspomnieć, że kom-
pleks sportowy Znicza przez cały 
okres budowy ma funkcjonować 
normalnie. Trzeba jednak pamię-
tać, że w zajęciach prowadzo-
nych m.in. przez klub piłkarski 
bierze udział wiele dzieci, nawet 
kilkuletnich. Władze Pruszko-
wa zapewniają, że mali zawod-
nicy będą bezpieczni. – Teren 
budowy został zabezpieczony 
i odgrodzony. Będziemy mo-
nitorować czy konieczne będą 
dodatkowe środki zabezpiecza-
jące – podkreśla wiceprezydent  
Andrzej Kurzela. 

miesięcy na ukończenie bu-
dowy Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Pruszkowie. 
Jeżeli warunki pogodowe po-
zwolą i postęp budowy będzie 
przebiegał zgodnie z planem, 
to bierzemy pod uwagę wcze-
śniejsze oddanie obiektu do 
użytku. Wspólnie z zamawia-
jącym chcemy podjąć rozmowy 
zmierzające w kierunku skró-
cenia terminu realizacji budo-
wy – podkreśla Ewa Bałdyga, 
rzeczniczka Strabagu. 

Co już udało się wykonać? 
– Do dnia dzisiejszego zosta-
ły zakończone prace w zakre-
sie rozbiórek, wycinki drzew, 
przyłączy do zaplecza budowy. 

 CDK to sztandarowa inwestycja Pruszkowa

cja będzie już fizycznie w budo- 
wie – dodaje. 

Zapytaliśmy przedstawicieli 
Strabagu dlaczego tak bardzo 
zależy im na czasie. – Zgodnie 
z podpisaną umową mamy 36 

też konsultacje z mieszkańcami. 
Najważniejsze jest jednak to, by 
hasło budżet obywatelski wy-
woływało duże zainteresowa-
nie u pruszkowian.  (AS)

Prokuratura pracuje, 
rodzice tracą cierpliwość
PRUSZKÓW
Minął dziewiąty  
miesiąc pracy 
prokuratury w sprawie 
„lewych szczepionek” 
w przychodni Dom  
Med. – Nie ma takiej 
możliwości, aby  
sprawa „rozeszła się  
po kościach” – mówi 
Artur Wańdoch, 
zastępca prokuratora 
rejonowego 
piaseczyńskiej 
prokuratury.

To właśnie prokuratura w Pia-
secznie przejęła dochodzenie 
nad sprawą, którą Gazeta WPR 
ujawniła w marcu ubiegłego ro-
ku. Przypomnijmy. Małgorzacie 
R., byłej pielęgniarce w prusz-
kowskiej przychodni Dom Med, 
postawiono zarzut oszustwa. 
Zamiast podawać dzieciom 
szczepionki za które rodzice 
płacili mogła do tego używać 
soli fizjologicznej. 

Małgorzata R. nie przyzna-
je się do winy. – Sprawa będzie 
się ciągnęła. Nie jest prosta. Na 
obecną chwilę liczba pokrzyw-
dzonych to ponad 200 osób. 
A każdą z nich musimy prze-
słuchać – mówi Artur Wańdoch, 
zastępca piaseczyńskiego proku-
ratora rejonowego.

Na krawędzi cierpliwości są 
już niektórzy rodzice. – Tak na-
prawę nie wiemy na czym stoimy 

–  mówi jeden z nich. I podkreśla, 
że im dłużej sprawa się ciągnie, 
tym trudniej rodzicom zorien-
tować się, gdzie szukać pomocy. 
– Na pewno czas nie gra na na-
szą korzyść. Pojawiły się obawy, 
iż sprawa „rozejdzie się po ko-
ściach” – dodaje.

– Nie ma takiej możliwości 
– uspokaja prokurator Wań-
doch. I podkreśla jeszcze raz. 
– Z uwagi na obszerność ma-
teriału, charakter sprawy czy 
wielość świadków, potrzebu-
jemy czasu. Prokuratura jest 
jednak przez cały czas zaanga-
żowana w sprawę.

Przyznaje, iż był moment, kie-
dy wydawało się, że dochodzenie 
przejmie Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie. Prok. Wańdoch:  
– Owszem taki wariant był bra- 
ny pod uwagę, jednak póki co 
sprawą zajmuje się Piaseczno.

Kiedy rodzice mogą liczyć 
na zakończenie postępowania? 
Z nieoficjalnych informacji wyni-
ka, że realnym terminem jest luty. 
Wtedy prokuratura powinna skie-
rować sprawę do sądu.  (MAP)

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
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

Reklama

Najważniejsze, 
by hasło budżet 
obywatelski 
wywoływało 
zainteresowanie  
u pruszkowian
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Ciężki sprzęt wjedzie wiosną 
Sprawdziliśmy, jak postępują prace na budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Strabag zimowe 
miesiące chce 
wykorzystać 
głównie na prace 
przygotowawcze i 
projektowe
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PIASTÓW
Pasażerowie przez wiele miesięcy 
czekali na zakończenie remontu bu-
dynku dworca w Piastowie. W grud-
niu obiekt oddano do użytku, jednak 
już bez kasy biletowej. O powód jej 
likwidacji zapytaliśmy przedstawi-
cieli Kolei Mazowieckich. – W Pia-
stowie na stacji jest biletomat. 

Podróżni bez problemu mogą zaku-
pić więc bilety. Osoby wsiadające 
do naszych pociągów na tej sta-
cji mogą również kupić bilet u kie-
rownika pociągu. W tym przypadku 
zakup nie jest obciążony żadną do-
datkową opłatą – wyjaśnia Jolanta 
Maliszewska z biura prasowego KM. 

Kasy biletowej w budynku 
dworca nie ma i nie będzie

Koleje Mazowieckie kasę musia-
ły zlikwidować z powodu remontu 
dworca. Okazuje się, że to rozwiąza-
nie zostanie wprowadzone na stałe. 
– Nie planujemy uruchomienia kasy 
w Piastowie. Biletomat całkowicie 
zaspokaja potrzeby podróżnych 
– twierdzi Maliszewska. (AS)

Wiadomości

Miasto przedstawia plany 
inwestycyjne na 2015 rok
PRUSZKÓW
Urząd miejski 
w Pruszkowie 
opublikował listę
inwestycji, jakie 
zamierza przeprowadzić 
w tym roku. Czego 
mogą spodziewać 
się mieszkańcy?

Przebudowane będą nawierzch-
nie ulic Obrońców Pokoju, 
Zdziarskiej (na odcinku od 
ul. Tuwima do granic miasta), 
Zdzisława, Jaśminowej, More-
lowej, Porzeczkowej, Gałczyń-
skiego (na odcinku od ul. Roz-
brat do ul. Granicznej) i Jasnej.

Przygotowane zostaną też 
projekty remontów ulic Prze-
jazdowej (na odcinku od ul. Po-
łudniowej do Promyka), Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej (na 
fragmencie od ul. Bolesława 
Prusa do al. Wojska Polskie-
go), Lipowej (od ul. Armii Kra-
jowej do granic miasta), bocznej 
od ul. Sadowej, Magnolii, Stalo-
wej i Mokrej oraz nowo projekto-
wanej drogi do obsługi obiektów 
oświatowych w dzielnicy Bąki.

Budowy wodociągu docze-
kają się mieszkańcy ulic Świ-
tezianki i Ciepłej. „Spinka” 
istniejącej instalacji zostanie 
przeprowadzona na w rejonie 
Kasztanowej, Bolesława Ma-
zowieckiego i Ryszarda.

W 2015 r. zaplanowano też 
powstanie nowych odcinków 
kanalizacji na terenie miasta 
– sanitarnej na ul. Świtezianki, 
deszczowej na ul. Skrajnej, sani-
tarnej i deszczowej na odcinku 
ul. Obrońców Pokoju (od ul. Ko-
ściuszki do ul. Przemysłowej).

W tym roku realnych kształ-
tów nabiorą też „fl agowe” inwe-
stycje miasta. Rozpocznie się 
realizacja budowy obiektów 
oświatowo sportowych Żbi-
ków – Bąki oraz Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego. Zostaną 
przygotowane projekty budow-
lane obiektów oświatowo-spor-
towych na Gąsinie.

Drugi etap przebudowy cze-
ka Targowisko Miejskie przy 
ul. Komorowskiej. W dużej 
hali Znicz miasto przeprowa-
dzi modernizację instalacji 
przeciwpożarowej.  (EL)

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Gmina Raszyn chce, 
by Michałowice 
współfi nansowały 
działanie linii L23. 
W zamian proponuje 
uruchomienie dwóch 
dodatkowych przystanków 
u sąsiadów. Druga strona 
nie spieszy się jednak 
z zawarciem porozumienia.
 

W ładze gminy Raszyn 
niespełna rok temu 
uruchomiły autobu-

sowe połączenie z Pruszkowem. 
Linia L23 początkowo była bardzo 
dobrze przyjęta przez mieszkań-
ców. Teraz pojawiają się jednak 
głosy, że niektóre kursy autobu-
sy odbywają „na pusto”. Poja-
wia się więc pytanie: czy liczba, 
a przede wszystkim godziny kur-
sów, są odpowiednio dostosowa-
ne do potrzeb podróżnych? Jeśli 
zainteresowanie tą linią spad-
nie, to przestanie być rentowna. 

dodać, że mieszkańcy Sokoło-
wa i Pęcic już dziś mogą bez pro-
blemu dostać się do Pruszkowa 
lub Janek. W jaki sposób? Au-
tobusem Centrum Handlowe-
go Janki, który funkcjonuje jak 
zwyczajna linia autobusowa. 

Wszystko jest praktycznie do-
pięte na ostatni guzik. Radni z Ra-
szyna na sesji tuż przed nowym 
rokiem przyjęli uchwałę dotyczącą 
porozumienia w sprawie organi-
zacji transportu. W dokumencie 
czytamy, że ma ono obowiązywać 

W Raszynie wymyślili już jednak 
jak zwiększyć liczbę pasażerów. 
Potrzebne są dodatkowe przystan-
ki i to w sąsiedzkiej gminie, czyli 
w Michałowicach. 

Autobus L23 miałby się zatrzy-
mywać na przystankach przy uli-
cach Sokołowskiej w Sokołowie 
i  Parkowej w Pęcicach. Teore-
tycznie kłopotu by nie było, gdy-
by Raszyn nie chciał od sąsiadów 
pieniędzy. Ile? 3 tysiące złotych 
brutto miesięcznie. W skali ro-
ku daje to kwotę 36 tys. zł. Warto 

od 1 stycznia 2015 roku. Dziś au-
tobusy jednak nie zatrzymują się 
na michałowickich przystankach. 
Dlaczego? Bo ostatnie zdanie w tej 
sprawie maja radni Michałowic. 
– Pierwotnie rozmowy na temat 
linii L23 prowadziliśmy przed 
wyborami. Wtedy nie mogliśmy 
stworzyć dalekosiężnych planów, 
stąd w budżecie na 2015 rok nie 
zarezerwowaliśmy środków na po-
rozumienie w sprawie linii L23. 
Nie oznacza to jednak, że z nie-
go rezygnujemy – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice. 

Grabka zapewnia, że wynego-
cjowana stawka miesięczna w wy-
sokości 3 tys. zł. brutto również 
nie jest wygórowana. A co najważ-
niejsze, potrzebne pieniądze moż-
na wygospodarować w budżecie. 
– Projekt porozumienia trafi  te-
raz do naszych radnych. To oni po-
dejmą decyzję o tym, czy zostanie 
ono przyjęte w proponowanej for-
mie – podkreśla wójt Michałowic. 

Kiedy zatem projekt trafi  na 
obrady rady? Krzysztof Grab-
ka: – Najwcześniej w lutym. Nie 
chcemy się z tym spieszyć. 
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L23 zatrzyma się w Michałowicach?
Raszyn proponuje uruchomienie dwóch dodatkowych przystanków dla linii L23Raszyn proponuje uruchomienie dwóch dodatkowych przystanków dla linii L23

 Linia autobusowa L23 łączy Raszyn z Pruszkowem
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REGION
Prokuratura Rejonowa Warszawa 
Ochota wszczęła śledztwo w spra-
wie tragicznego wypadku, do jakie-
go doszło 2 stycznia na linii SKM. 
Skład jadący w kierunku Prusz-
kowa śmiertelnie potrącił chłop-
ca. Prokuratura zleciła wykonanie 
sekcji zwłok 16-latka, ale termin jej 

przeprowadzenia nie jest na razie 
znany. Do wypadku doszło w po-
bliżu stacji PKP Warszawa Ursus. 
SKM-ka jadąca w kierunku Prusz-
kowa potrąciła 16-latka, który wraz 
z kolegą przechodził przez tory, 
najprawdopodobniej w miejscu 
niedozwolonym. Ciężko rannego 

Śledztwo w sprawie śmiertelnego 
potrącenia na torach 16-latka

chłopca odwieziono do szpitala, 
jednak lekarzom nie udało się ura-
tować mu życia. Zmarł wkrótce po 
operacji. Jego towarzyszowi nic 
się nie stało, ale doznał głębokie-
go szoku. Jak tuż po wypadku in-
formowała policja, załoga pociągu 
była trzeźwa. (EL)

Piątek, 9 Stycznia 2015

Drogowe
podsumowania
REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad podsumowała
swoje inwestycje 
zrealizowane w 2014 r. 
Przedstawiła też 
plany na bieżący rok.

W minionym roku GDDKiA 
wyremontowała na Mazow-
szu blisko 55 km dróg. Na-
tomiast w 2015 r. w naszym 
województwie przybędzie 34 
km nowych i przebudowanych 
tras. Wśród nich znajdzie się 
zamiejski odcinek trasy S8, 
wyczekiwany głównie przez 
mieszkańców Raszyna.

Budowa trasy na odcinku 
Opacz – Paszków ma się za-
kończyć na przełomie 2015 
i 2016 roku. Wykonawcą ro-
bót jest fi rma Strabag, która 
odpowiada także za projekt 
tego odcinka S8. Do końca 
bieżącego roku ma się zakoń-
czyć również powiązanie no-
wej trasy z drogą krajową nr 7. 
Inwestycja pochłonie prawie 
566 mln zł.

Budowa idzie w dobrym 
tempie. Drogowcy na odcin-
ku drogi montują już podpory 
pod ekrany akustyczne. Nieofi -
cjalnie mówi się, że jest szan-
sa, by trasa została oddana do 
użytku przed czasem. Jednak 

Budowa trasy 
na odcinku Opacz 
– Paszków ma 
się zakończyć 
na przełomie 
2015 i 2016 r.

nie w całości, a fragmentami. 
Kierowcy z pierwszych od-
cinków mieliby korzystać 
już późną wiosną. Przedsta-
wiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
tych informacji nie potwier-
dzają, ale też nie dementują. 
– Oddanie inwestycji etapa-
mi jest uzależnione od wyko-
nania wszystkich prac oraz 
decyzji o pozwoleniu na użyt-
kowanie. Następnie konieczne 
jest sprawdzenie nowej drogi 
pod kątem bezpieczeństwa 
przez policję oraz GDDKiA 
– mówi Małgorzata Tarnow-
ska, rzecznik warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA zamierza w tym 
roku rozstrzygnąć również 
przetargi na przebudowę tra-
sy S8 na odcinku Radziejowice 
– Paszków oraz budowę Po-
łudniowej Obwodnicy War-
szawy od węzła Puławska do 
węzła Lubelska.  (AS) 

Protest wyborczy 
rozpatrzy sąd
NADARZYN
Protest wyborczy 
w sprawie podejrzenia 
nieprawidłowości przy 
listopadowych wyborach 
samorządowych 
w Nadarzynie ciągle 
czeka na rozstrzygnięcie.

Skargę na przebieg wyborów 
w Nadarzynie złożyły komite-
ty: KWW Arkadiusz Koper Plat-
forma dla Nadarzyna oraz KW 
Zielona Gmina Nasz Dom. Ich 
przedstawiciele uważają, że wy-
niki wyborów do rady i na wójta 
gminy zostały zmanipulowane 
poprzez dopisanie do spisu wy-
borców dużej liczby osób, a w lo-
kalach wyborczych wydawano 
podwójne karty do głosowa-
nia. Zastrzeżenie dotyczą tak-
że przebiegu losowania, które 
rozstrzygnęło komu przypad-
nie mandat. Chodziło o wybór 
między kandydatami na rad-
nych, którzy otrzymali iden-
tyczną liczbę głosów.

Swoje stanowisko w tej spra-
wie przedstawiła Dorota Tyrała, 
komisarz wyborczy w Warsza-
wie. W opinii przesłanej do sądu 
okręgowego uzasadnia dlaczego 
w jej ocenie protest wyborczy nie 
zasługuje na uznanie. – Liczba 
mieszkańców Gminy Nadarzyn 

w ostatnich latach uległa zwięk-
szeniu i zwiększeniu uległa 
również liczba wyborców wpi-
sywana do rejestru wyborców 
na własny wniosek – czytamy 
w odniesieniu do zarzutu o na-
gły wzrost osób uprawnionych 
 w Nadarzynie do głosowania.

– Skarżący w zakresie za-
rzutów dotyczących popełnie-
nia przestępstw w sprawie spraw 
meldunkowych i wpisów do reje-
stru wyborców nie przedstawia 

Będzie miejsce na lodowe akrobacje
PODKOWA LEŚNA
Dobra wiadomość dla 
miłośników jazdy na 
łyżwach z Podkowy 
Leśnej i okolic. W mieście 
będzie lodowisko.

Ślizgawka ma powstać przy Ze-
spole Szkół na ul. Jana Pawła II. 
– Pomysł zrodził się spontanicz-
nie w okresie między świętami 
a nowym rokiem. Będzie to lo-
dowisko sztuczne, bo niestety nie 
stać nas na tafl ę lodową taką, jak 
na przykład w Grodzisku Mazo-
wieckim – mówi Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy. 

Początkowo zapowiadano, że 
z lodowiska będzie można ko-
rzystać już od piątku 9 stycznia. 
Ten termin przesunie się jednak 
o kilka dni. Burmistrz Tusiński: 

– W piątek rozpocznie się jego 
montaż. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy będą mogli jeździć na łyż-
wach już w niedzielę.

Jak podkreśla Tusiński, to roz-
wiązanie doraźne a nie syste-
mowe. Celem władz miasta jest 
zachęcanie mieszkańców do ak-
tywnego wypoczynku, uprawiania 

sportów i zdrowego stylu życia nie 
tylko zimą i nie tylko na lodowi-
sku. – W ostatnim czasie przybyły 
nam dwie sale gimnastyczne przy 
szkołach, więc znacznie polep-
szyła się infrastruktura, choć tej 
na świeżym powietrzu nadal bar-
dzo brakuje – ocenia burmistrz.

Główna przeszkoda w re-
alizacji inwestycji sportowych 
to oczywiście brak pieniędzy. 
W 2015 r. na ten cel przezna-
czono w budżecie 55 tys. zł. czy-
li 0,2 proc. wszystkich rocznych 
wydatków. – W jakiej skali, rów-
nież fi nansowej, miasto powinno 
być koniem pociągowym dla ak-
tywności sportowej? To pytanie, 
nad którym i ja, i radni będzie-
my musieli się pochylić, kon-
struując budżet na kolejny rok 
– mówi Artur Tusiński.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Zapisy zamiast długich 
kolejek, załatwianie 
spraw przy jednym 
okienku zamiast biegania 
od pokoju do pokoju 
– tak ma wyglądać 
obsługa mieszkańca 
w pruszkowskim 
starostwie.
 

W iele osób podkreśla, 
że załatwienie w tym 
starostwie jakichkol-

wiek, nawet najprostszych spraw, 
to droga przez mękę. Trzeba cze-
kać w kolejce do okienka, następ-
nie do kasy, ponownie do okienka, 
ale potem i tak okazuje się, że na-
leży odwiedzić jeszcze pięć pokoi. 
A i to często nie wszystko: znów 
trzeba przyjeżdżać by uzupełnić 
braki we wnioskach i podaniach, 
bo przecież wcześniej żaden 
urzędnik o tym nie wspomniał... 

Zarząd powiatu chce zmienić 
tę sytuację, ułatwić mieszkańcom 
odwiedzającym starostwo „ży-
cie”. Jest pomysł jak to zrobić. Na 

Starostwo frontem do mieszkańca
– Za zgłoszoną sprawą ma chodzić urzędnik, nie mieszkaniec – mówi starosta Zdzisław Sipiera

musi biegać po urzędzie i ksero-
wać papiery – dodaje starosta.

Zanim więc Wydział Obsłu-
gi Mieszkańców zacznie działać 
po nowemu starostwo czeka du-
żo pracy. Konieczne jest również 
zawarcie porozumień z gminami 
i innymi urzędami, tak by więk-
szość spraw można było załatwiać 
w jednym miejscu. Dodatkowym 
uproszczeniem ma być możli-
wość wcześniejszego zapisania 

się na wizytę w urzędzie. Warto 
dodać, że nowoczesny WOM to 
nie „widzimisię” starosty. Zdzisław 
Sipiera: – Wydział Obsługi Miesz-
kańców stworzyłem od podstaw 
na Pradze Północ i działa on do 
dziś. Częściowo taki wydział stwo-
rzyłem również w dzielnicy Wola. 
Sądzę, że i w powiecie coś takie-
go może sprawnie działać. Mam 
też nadzieję, że gminy potraktują
nas jako wzór. 

w nowe systemy informatyczne, bo 
choć budynek starostwa jest no-
woczesny, to sprzęt elektroniczny 
ma już swoje lata. Równie ważne 
jest odpowiednie przeszkolenie 
urzędników – twierdzi Zdzisław 
Sipiera. – Nowe zasady obsługi nie 
będą się również wiązały ze znacz-
nym wzrostem zatrudnienia. Pla-
nujemy raczej reorganizację pracy, 
bo dziś inspektor zamiast zajmo-
wać się merytorycznymi sprawami 

czym więc mają polegać zmiany? 
Wyjaśnia to Zdzisław Sipiera, sta-
rosta pruszkowski. – Dziś inte-
resant jest przerzucany między 
różnymi wydziałami. Traci wie-
le czasu odsyłany od pokoju do 
pokoju. Chciałbym, żeby się to 

Konieczne jest m.in. 
zawarcie porozumień 
z gminami i innymi 
urzędami, tak by 
większość spraw 
można było załatwiać 
w jednym miejscu 

zmieniło. Za zgłoszoną sprawą 
ma chodzić urzędnik, nie miesz-
kaniec. Procedury załatwiania 
wszelkich spraw należy maksy-
malnie uprościć – zaznacza.

Jednak mieszkańców najbar-
dziej interesuje kiedy pomysły 
zaczną obowiązywać w prakty-
ce. – Nie da się tego zrobić w dwa 
miesiące. Musimy zainwestować 
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– Za zgłoszoną sprawą ma chodzić urzędnik, nie mieszkaniec – mówi starosta Zdzisław Sipiera

Na ulicy Zgoda zmienią nawierzchnię 
BRWINÓW
Brwinowski magistrat 
szuka fi rmy, która zajmie 
się przebudową ulicy 
Zgoda. Gruntowa droga 
w końcu będzie miała 
nową nawierzchnię.

Termin zakończenia prac wyzna-
czono na połowę czerwca bieżą-
cego roku. Inwestycja obejmuje 
budowę jezdni wraz z kontrapa-
sem dla rowerzystów oraz chodni-
kiem. Na fragmencie droga będzie 

miała formę ciągu pieszo-jezdne-
go. Do wykonania inwestycji ko-
nieczna jest jednak wycinka. Pod 
topór pójdzie 20 drzew. Większość 
z nich jest jednak w złym stanie 
i prędzej czy później trzeba byłoby 
je usunąć. W zamian wykonawca 
będzie musiał wykonać dodatko-
we nasadzenia. Nowe dęby, bo taki 
gatunek wybrał brwinowski magi-
strat, zostaną wsadzone w miejscu 
wskazanym przez referat ochrony 
środowiska. Po zakończeniu prze-
budowy wprowadzona zostanie 

nowa organizacja ruchu. Ulica 
Zgoda będzie drogą jednokie-
runkową podporządkowaną. A to 
oznacza, że kierowcy na skrzyżo-
waniach z ul. Szkolną będą mu-
sieli ustąpić pierwszeństwa. Dziś 
są to skrzyżowania równrzędne. 
Natomiast przy skrzyżowaniu 
z ul. Armii Krajowej na niewiel-
kim odcinku wprowadzony zosta-
nie ruch dwukierunkowy. Dzięki 
temu kierowcy będą mogli bez 
problemu wjeżdżać na parking 
przy cmentarzu.  (AS)

żadnych dowodów, a operuje wy-
łącznie domniemaniem o po-
pełnieniu czynu zabronionego 
– ocenia komisarz Tyrała.

Zdaniem komisarz bezzasad-
ny jest zarzut o wydawanie po-
dwójnych kart do glosowania. 
Jak informuje, taki przypadek 
zdarzył się tylko raz, a dodatko-
wa karta do głosowania została 
zwrócona do komisji.

Posiedzenie sądu okręgowego 
w sprawie protestu wyborczego 
odbędzie się 13 stycznia.  (EL)

Posiedzenie 
sądu odbędzie się 
13 stycznia

 W budynku starostwa będzie można szybciej załatwić sprawy
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Luiza Złotkowska, mieszkająca 
w Milanówku panczenistka UKS 
Sparta Grodzisk Mazowiecki, zdo-
minowała mistrzostwa Polski w łyż-
wiarstwie szybkim, które odbyły się 
pod koniec grudnia ubiegłego roku 
w Warszawie. Była wśród pań naj-
lepsza na dystansach 500, 1000, 

1500, 3000 metrów oraz w wielobo-
ju. – Mistrzostwa Polski rozpoczę-
łam z wysokiego pułapu. Wygrałam 
rywalizację na dystansie 1500 m, 
jest to równocześnie pierwszy mi-
strzowski tytuł w łyżwiarstwie 
szybkim dla mojego nowego klubu 
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 

Złotkowska zdominowała
mistrzostwa Polski

– napisała m.in. Złotkowska na 
swoim profi lu na Facebooku. 
Znakomita panczenistka rozpo-
czynała karierę w Milanówku pod 
okiem Krzysztofa Filipiaka i Lucja-
na Stefanka. Luiza Złotkowska 
na koncie ma medale olimpijskie 
oraz mistrzostw świata. (TK)

REGION

Piątek, 9 Stycznia 2015

Reklama

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

Co z projektem szkoły na Gąsinie?
PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
ogłosił przetarg 
na dokumentację. 
Miała być gotowa 
w październiku. 
Termin przesunięto 
na listopad. Jednak 
wciąż nie znamy 
wyników postępowania.

Dlaczego? Bo w budżecie nie 
ma zabezpieczonej wystarcza-
jąco wysokiej kwoty, by star-
czyła na ten cel. Nie znaczy 
to jednak, że przetarg będzie 
unieważniony. Wydłużono je-
dynie okres związania ofertą. 
– Wpłynęły do nas dwie pro-
pozycje. Obie opiewające na 
podobne kwoty, różniące się 
zaledwie o 5 tys zł. Nie ma więc 
powodu, by przetarg unieważ-
niać – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Nad ofertami pracuje komi-
sja, a ostateczną decyzję po-
dejmie rada. Kiedy? – Podczas 
styczniowego posiedzenia – za-
pewnia wiceprezydent.

A która z ofert zostanie 
przedstawiona radzie? Na ra-
zie nie wiadomo. Jedna z nich 
opiewa na kwotę 490 tys. zł, 
druga jest o 5 tys. zł droższa.

Dokumentacje obejmują 
budowę gimnazjum (z salą 
gimnastyczną) dla 375 ucz-
niów, szkoły podstawowej 
dla 350 uczniów (klasy 0-III 
– osiem sal lekcyjnych oraz IV-
-VI – sześć sal), a także przed-
szkola 4-oddziałowego dla 
100 dzieci.

Jak zapewnia wiceprezy-
dent, bez względu na opóźnienie 
z rozstrzygnięciem przetar-
gu dokumentacja projektowa  
szkoły na Gąsinie ma być go-
towa w ciągu 2015 r.   (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE
Budżet jest już 
zatwierdzony, więc 
gmina Michałowice 
postanowiła zabrać 
się za inwestycje. 
W pierwszej kolejności 
pomyślano o budowie 
nowej świetlicy wiejskiej 
w Pęcicach Małych.
 

Gmina Michałowice dba 
o to, by mieszkańcy spę-
dzali wspólnie czas i się 

integrowali. Dlatego od kilku lat 
buduje wiejskie świetlice. Te nie-
wielkie budynki to miejsce spo-
tkań towarzyskich i kulturalnych 
zarówno dorosłych jak i dzieci. 
Świetlice przez mieszkańców 
są bardzo cenione, zwłaszcza że 
w gminie nie ma jednego dużego 
ośrodka kulturalnego. Choć i on 
jest w planach. 

W tegorocznym budżecie na 
ośrodki kulturalne gmina chce 
wydać 810 tys zł. A konkretnie? 
500 tys. pójdzie na świetlice wiej-
ską w Granicy i 300 tys. na świetli-
cę w Pęcicach Małych. „Ogonek”, 
czyli 10 tys. to kwota, która micha-

rozpocznie się procedura przetar-
gowa na wyłonienie wykonawcy 
obiektu – dodaje.

Budynek powstanie na działce 
przy ulicy Brzozowej. Dziś znajdu-
ją się tam plac zabaw i niewielkie 
boisko. – Te obiekty pozostawi-
my, a w wolnym miejscu powsta-
nie świetlica. Nie będzie to wielki 
obiekt, bo przystosowujemy je do 
ilości mieszkańców  – zaznacza 
Józef Kawiorski. Faktycznie, 
świetlica będzie miała kubaturę 
niespełna 563 m sześć., ale po-
wierzchnia użytkowa obiektu to 
zaledwie 77 mkw.

Zapytaliśmy też Józefa Ka-
wiorskiego jak przebiegają przy-
gotowania do budowy świetlicy 
w Granicy. – Obecnie jesteśmy 
na etapie zmian w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego. Projekt będziemy 
przygotowywać dopiero po za-
twierdzeniu MPZP – odpowia-
da kierownik referatu inwestycji. 
– Świetlica w Granicy powstanie 
na terenie przy ulicy Pruszkow-
skiej, będzie też znacznie więk-
sza od tej w Pęcicach Małych. Bo 
i zapotrzebowanie na taki obiekt 
w Granicy jest większe – dodaje. 
Jak zapewnia, świetlica w Granicy 
powstanie do końca 2015 roku. 

łowicki magistrat przeznaczy na 
projekt wspomnianego wyżej du-
żego ośrodka kultury. 

Okazuje się, że w pierwszej 
kolejności powstanie świetlica 
w Pęcicach Małych. – Budynek 
zostanie zrealizowany w techno-
logii tradycyjnej z uwzględnie-
niem najnowszych rozwiązań. 
Będzie wyposażony miedzy in-
nymi w salę wielofunkcyjną oraz 
zaplecze sanitarne dostępne zarów-
no od wewnątrz, jak i z zewnątrz 

Na początek pójdą świetlice
Gmina Michałowice zabiera się za budowę ośrodków kulturalnych

Świetlica wiejska 
w Pęcicach Małych 
będzie wyposażona 
m.in. w salę 
wielofunkcyjną 

budynku. Obiekt zostanie rów-
nież przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – wy-
licza Józef Kawiorski, kierow-
nik Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy Michałowice. – Inwesty-
cja posiada prawomocną decyzję 
o pozwoleniu na budowę i wkrótce 
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Punkt adopcyjny 
czeka na wsparcie
PRUSZKÓW
W Pruszkowie działa 
punkt adopcyjny 
dla bezdomnych 
zwierząt. To tu psy 
i koty czekają na 
nowych właścicieli.

Pruszkowskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Zwierząt prowa-
dzi punkt wspólnie z miejskim 
magistratem. Dzięki tej pla-
cówce czworonogi mają 
szanse na znalezienie domu. 
Członkowie stowarzyszenia 
dwoją się i troją by zapewnić 
im jak najlepsze warunki. 

Władze miasta zapowiadają 
wsparcie. Na pomoc dla zwie-
rzaków chcą przeznaczyć 30 
tys. zł. – Ta kwota obejmuje tyl-
ko rozbudowę punktu adopcyj-
nego. Na pomoc bezdomnym 
zwierzakom mamy zarezer-
wowaną większą pulę – mówi 
Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Na co dokładnie pójdzie 
wspomniana wyżej kwo-
ta? Królikowski: – Na kojce. 
Do schroniska często tra-
fi ają szczenne suczki i same 
szczeniaki. Trzeba im zorga-
nizować miejsce.

Ale pomóc możecie i Wy! 
Jak? Robiąc specjalne paczki 
dla punktu, domki dla kotów 
albo przelew na konto sto-
warzyszenia (11 2030 0045 
1110 0000 0278 1770).

Pruszkowskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Zwierząt, 
tel. +48 730 462 122, e-mail: 
kontakt@psnrz.org.pl.  (AS)

Gmina Michałowice zabiera się za budowę ośrodków kulturalnych

Policjant i strażak roku
PRUSZKÓW
Znamy nazwiska 
funkcjonariuszy 
z powiatu 
pruszkowskiego, 
którzy  2014 r. wykazali 
się szczególnymi 
osiągnięciami 
i zostali wyróżnieni 
tytułami policjanta 
i strażaka roku.

Tytuł Powiatowego Policjanta 
Roku otrzymał st. asp. Marcin 
Skowroński, na co dzień kie-
rujący rewirem dzielnicowych 
w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – Gratuluję 
panu osiągnięcia wspania-
łych wyników w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu problema-
tyki przemocy w rodzinie, co 
przyczyniło się do bardziej 
efektywnego niesienia pomo-
cy ofi arom tego zjawiska w po-
wiecie pruszkowskim – powie-

dział podczas wręczania wy-
różnienia Zdzisław Sipiera, 
starosta pruszkowski. 

Drugi nagrodzony to mł. 
asp. Mariusz Nawroś z Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. Tytuł Powiatowego 
Strażaka Roku otrzymał za 
trud i odwagę w realizacji 
przedsięwzięć mających na 
celu ochronę życia, zdrowia 
i mienia. Starosta Sipiera 
powiedział m.in.: – Pana po-
stawa jest godna naśladowa-
nia (...) Pełniąc strażacką po-
winność, wykazał pan odwa-
gę i zdecydowaną postawę, 
ratując poszkodowaną osobę 
z płonącego mieszkania, dając 
świadectwo najwyższym war-
tościom oraz zasadom etyki 
strażackiej. Uroczyste wrę-
czenie wyróżnień odbyło się 
30 grudnia, podczas sesji ra-
dy powiatu.  (EL)
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Co zrobić, gdy nie 
starcza na leki? 
Jak kupić lek taniej 
i mieć pewność, że 
możemy stosować 
go bezpiecznie? 
Jak zaoszczędzić na 
lekach? Na te i inne 
pytania odpowiemy 
w naszym krótkim 
poradniku.
 

P
oczątek roku to środek se-

zonu, w którym większość 

z nas choruje. W tym okre-

sie zastaniemy większe kolejki u le-

karzy, jak i w aptekach, w których 

często zostawiamy sporo pieniędzy. 

Czy można sprawić, abyśmy prze-

pisane leki kupili taniej? Okazuje 

się, że tak i jest na to kilka sposo-

bów, zarówno na leki refundowa-

ne jak i na nierefundowane. 

Leki refundowane, komu przy-

sługują? Jeśli jesteś osobą ubezpie-

czoną, masz prawo do zniżki na leki 

podstawowe (te ratujące życie), 

uzupełniające terapie oraz recep-

turowe. O tym jednak czy są Ci one 

potrzebne decyduje lekarz. Odpłat-

ność za takie leki jest ryczałtowa 

na leki podstawowe i recepturowe 

Czy można taniej kupić leki?
Sprawdź kilka sprawdzonych metod aby to zrobić

(3,20 zł dla leku podstawowego 

i 8,80 zł – recepturowego). Za uzu-

pełniające jest to od 30 do 50 pro-

cent ceny leku.

   

Czy może być taniej? Czasami 

zdarza się, że lek przekracza ce-

nę refundacji i trzeba dodatkowo 

dopłacać. W takiej sytuacji warto 

zapytać swojego lekarza o możli-

wość zmiany na tańszy, który po-

siada taką samą dawkę substancji 

czynnej oraz nazwę. Jeżeli mamy 

wątpliwości do stosowania za-

mienników, zawsze możemy o to 

zapytać na przykład farmaceutę 

w aptece. Warto wiedzieć, że tylko 

w przypadku kiedy lekarz napi-

szę na recepcie, że leku nie można 

zamieniać, aptekarz musi wydać 

ten, który został przepisany.

   

Leki bez recepty, jak kupić ta-

niej? Przede wszystkim warto od-

wiedzić kilka aptek, aby porównać 

ceny leków, które zwykle kupuje-

my. W zależności od marży ceny 

będą różne, nie wszyscy produ-

cenci wprowadzają swoje pro-

dukty na listy refundacyjne, co 

sprawia, że mogą dyktować ce-

ny. Dając zniżki siecią aptek, po-

trafią obniżyć ceny i może okazać 

się, że za oryginalny lek zapłaci-

my taniej niż za zamiennik. Cza-

sami można zaoszczędzić od kilku 

do nawet kilkunastu złotych na 

jednym leku (patrz ramka). Czę-

sto też, apteki prowadzą różne-

go rodzaju przeceny i promocje, 

proponując pacjentom produk-

ty w konkurencyjnych cenach. 

Możemy je znaleźć w punktach 

z choćby sugerującymi tego ty-

pu hasłami np. promocyjne, albo 

niskich cen, które stale obniżają 

ceny różnych leków bez recepty.

Kolejny krok do oszczędności to 

czytanie składu, ponieważ złożone 

leki są droższe niż ich składniki. 

Na przykład kupując Apap Prze-

ziębienie Fast, 10 tabletek zapła-

cimy około 16,84 zł. Lecz kupując 

oddzielnie np. paracetamol i wi-

taminę C, które są w nim zawar-

te zapłacimy maksymalnie 10 zł.

Leki witaminowe i mineralne? 

Dlaczego nie suplementy? Niewie-

le ludzi wie, że można kupić to sa-

mo za połowę ceny. Na przykład 

za oryginalny lek z magnezem 

(np. Laktomag B6), trzeba zapła-

cić około 16 złotych, gdzie suple-

ment diety potrafi kosztować 50 

procent mniej mając prawie taki 

sam skład jak lek. Różnica poja-

wia się z braku wymaganych ba-

dań przy rejestracji leku.

  

Ostrożności nigdy za dużo! Pa-

miętaj, że na rynku znajduje się 

również ogromna liczba produk-

tów, które nigdy nie powinny się 

na nim znaleźć. Zawsze sprawdź 

ulotkę, zapoznaj się z produktem, 

a gdy dalej masz wątpliwości za-

pytaj lekarza, bądź farmaceutę 

w aptece. Koniecznie sprawdzaj 

zawartość substancji czynnej, datę 

ważności oraz czy jest to lek, czy 

suplement. Pamiętaj, że reklama 

nie jest informacją medyczną. 

Ten sam lek może mieć różne ceny. Warto je sprawdzić w kilku aptekach. Możemy 
zaoszczedzić kilka, a zdarza się, że nawet kilkanaście złotych na jednym leku.

Nazwa leku Przykładowe ceny tego samego leku w różnych aptekach

Acard 60 tabl.  11.65 zł  2.99 zł  10.99 zł  7.90 zł  11.50 zł 

Aspargin 50 tabl.  5.44 zł  2.99 zł  6.95 zł  8.25 zł  5.99 zł 

Sambucol kids syr. 120ml  21.25 zł  12.99 zł  18.90 zł  24.25 zł  15.60 zł 

Espumisan 100 tabl.  19.99 zł  12.99 zł  21.99 zł  23.50 zł  17.50 zł 

Diosminex 60 tabl.  38.67 zł  15.99 zł  46.99 zł  61.90 zł  39.99 zł 

Essentiale forte 50 tabl.  19.99 zł  16.99 zł  33.90 zł  37.70 zł  36.30 zł 

JAK KUPIĆ LEKI TANIEJ?

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

 

Warunek konieczny: 

 

 
 

doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej w prasie, własna baza klientów. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja, niezbędne narzędzia pracy i możliwości rozwoju 

w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl

 

 

 
 

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

DZIENNIKARZ SERWISU
INTERNETOWEGO

OPIS STANOWISKA:
Bieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie materiałów redakcyjnych na stronie serwisu,
pisanie materiałów redakcyjnych, opracowywanie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć 
do zamieszczanych informacji.

WYMAGANIA:
 wykształcenie wyzsze lub w trakcie studiów  doswiadczenie w pracy w internecie  doswiadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej 
 umiejetnosc wyszukiwania i redagowania informacji  posiadanie ogólnej wiedzy o biezacych regionalnych wydarzeniach politycznych,
społecznych i sportowych  znajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshop

OFERUJEMY:
 stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku   współpracę z profesjonalistami 
o dużym doświadczeniu i umiejętnościach 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: milena.skoczylas@wprmedia.pl

INFORmaCJa
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PRUSZKÓW
Urząd miejski w Pruszkowie przy-
gotował projekt zagospodaro-
wania przestrzennego dla części 
Żbikowa. Mieszkańcy mogą się 
z nim zapoznać i wnosić swo-
je uwagi. Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego to 
istotny dokument, który określa 

jakie obiekty mogą powstać na da-
nym terenie i od jego kształtu za-
leży czy w przyszłości w okolicy 
pojawią się budynki mieszkalne, 
punkty usługowe czy przemysło-
we. Projekt przygotowany przez 
pruszkowski urząd obejmuje pro-
stokąt między ulicami 3 Maja, 

Żbików z projektem 
planu zagospodarowania

Ciechanowską, torami PKP i rze-
ką Utratą na Żbikowie. Dokument 
został już wyłożony do publiczne-
go wglądu. Mieszkańcy mogą się 
z nim zapoznać w pruszkowskim 
magistracie w godz. 11–18 w ponie-
działki i w godz. 10–15 w pozo-
stałe dni tygodnia. (EL)

Piątek, 9 Stycznia 2015

Reklama

Rejestr umów jawny
PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy 
mogą sprawdzić jakie 
dokładnie umowy 
zawiera w ich imieniu 
tamtejszy magistrat.

Ujawnienie pełnego rejestru to 
realizacja jednej z obietnic wy-
borczych nowego burmistrza, 
Artura Tusińskiego. W elektro-
nicznym Biuletynie Informacji 
Publicznej pojawił się już ak-
tualny spis, a jego zasoby będą 
uzupełniane. – Poprosiłem po-
szczególne referaty o przygo-
towanie takiej listy za rok 2014 
i lata poprzednie oraz uzupeł-
nianie rejestru o umowy bieżą-
ce – poinformował Tusiński.

– Wdrożenie nowej proce-
dury dotyczącej dostępu do in-
formacji publicznej wiąże się 
z pewnym wysiłkiem, ale uwa-
żam, że w każdym wypadku jest 
to praca warta wykonania i le-
żąca w interesie publicznym. 
Informacja dotycząca samo-
rządowych wydatków pozwala 
na pełną kontrolę publicznych 
pieniędzy przez mieszkań-
ców i stanowi istotny element 

demokratycznego państwa 
– ocenia burmistrz Podkowy.

Ujawnienie rejestru umów 
to kolejny krok Tusińskiego, 
aby zwiększyć przejrzystość 
działania podkowiańskiego sa-
morządu. Na początku grudnia 
ubiegłego roku  informowali-
śmy na portalu WPR24.pl, 
że prace urzędu będą kontrolo-
wane przez Sieć Obywatel-
ską Watchdog w ramach ak-
cji „Jawność sprzyja każdej 
władzy”. Udział w niej nowy 
burmistrz zadeklarował dobro-
wolnie jeszcze podczas kampa-
nii wyborczej.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Przejazdowe ulgi dla 
posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny obowiązują już 
od 1 stycznia, ale bywa 
z tym różnie. Tak jak 
w przypadku ZTM.
 

Z godnie z przepisami od 
1 stycznia 2015 roku posia-
dacze Karty Dużej Rodzi-

ny mają uprawnienia do zakupu 
tańszych biletów. O ile ulgi dla 
dzieci pozostają bez zmian, to owe 
tańsze bilety przysługują rodzi-
com trójki i większej ilości dzieci. 
Ulgi wprowadzili też przewoź-
nicy kolejowi z naszego regionu.

Koleje Mazowieckie od po-
czątku stycznia wraz z podwyż-
ką cen biletów wprowadziły także 
udogodnienia dla posiadaczy 
KDR. Rodzice minimum trój-
ki dzieci mogą korzystać ze zni-
żek: na bilety jednorazowe – 37 
proc., a na okresowe – 49 proc. 

37 proc., a okresowe 49 proc. To 
typowe ulgi ustawowe – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
WKD. I dodaje: – My w przeci-
wieństwie do Kolei Mazowieckich 
nie planujemy jednak podwyżek. 

A co z komunikacją organizo-
waną przez warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego, a konkret-
nie z pociągami Szybkiej Kolei 
Miejskiej? – Wewnętrznie ana-
lizujemy, jak obowiązek zniżek ma 
się do SKM. Kolej działa bowiem 
w systemie aglomeracyjnym. 

W trakcie kontroli biletów ko-
nieczne będzie okazanie karty 
wraz z dowodem osobistym lub 
innym dokumentem potwierdza-
jącym tożsamość. Zniżki obejmu-
ją nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 

Podobnie wygląda sytuacja 
w przypadku pociągów Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. – Wszy-
scy przewoźnicy kolejowi muszą 
stosować się do wprowadzonych 
przepisów. Rodzice legitymują-
cy się Kartą Dużej Rodziny bile-
ty jednorazowe mogą kupić z ulgą 

Przejazdy pociągami, tramwa-
jami czy autobusami w naszym 
systemie odbywają się na jednym 
bilecie. Zniżki obowiązują jedy-
nie na przejazdy koleją i tu poja-
wia się dla nas problem – twierdzi 
Magdalena Potocka z biura pra-
sowego ZTM.

Warto jednak zaznaczyć, że 
Zarząd Transportu Miejskiego 
specjalne bilety dla rodzin wielo-
dzietnych wprowadził już rok te-
mu. Bilet kosztuje 99 zł i uprawnia 
do nieograniczonej liczby prze-
jazdów w obu strefach biletowych 
przez cały rok. Jest jednak pewien 
haczyk. Z ulgi mogą skorzystać tyl-
ko mieszkańcy Warszawy. Mag-
dalena Potocka: – Te zniżki były 
kierowane do osób płacących po-
datki w Warszawie i nie mają 
związku z Kartą Dużej Rodziny. 

Złośliwi twierdzą, że próba 
sklasyfi kowania SKM jako kolei 
aglomeracyjnej to próba obejścia 
przepisów obligujących ZTM do 
przydzielenia zniżek dla rodzin 
wielodzietnych. Ale tak mówią 
tylko złośliwi... 

Pi
o

tr
 a

n
to

s

Tańszy przejazd dla dużej rodziny
Czy w składach Szybkiej Kolei Miejskiej też będą obowiązywać ulgi dla posiadaczy KDR?Czy w składach Szybkiej Kolei Miejskiej też będą obowiązywać ulgi dla posiadaczy KDR?
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 Posiadacze Karty Dużej Rodziny liczą też na ulgi 
w przejazdach SKM
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MILANÓWEK
Do 20 stycznia mieszkańcy 
mogą składać swoje propozycje 
odnośnie zmian i zapotrzebo-
wania na nowe trasy komunika-
cji miejskiej w Milanówku. 
Ma to związek z planowanym 
przygotowaniem przetargu na 
świadczenie usług komunikacji 

miejskiej na terenie Milanówka. 
Warto jednak wiedzieć, że 
wprowadzenie takich zmian 
i rozszerzenie świadczonej 
usługi uzależnione będzie 
od ilości złożonych wniosków. 
Mieszkańcy mogą je składać
do 20 stycznia bieżącego roku 

Można składać wnioski o nowe 
trasy komunikacji miejskiej

do Referatu Komunikacji Spo-
łecznej (budynek A, ulica Ko-
ściuszki 45), drogą mailową 
(promocja@milanowek.pl) 
lub na piśmie. Osoba wyznaczona 
do kontaktu: Dawid Puszcz, 
numer telefonu: tel. 758 30 61 
wew. 127. (Red.)

Martwa sarna
na śmietniku
PRUSZKÓW
Na śmietniku przy 
ul. Srebrnej w Pruszkowie 
mieszkańcy natknęli 
się na martwą sarnę, 
a właściwie jej 
fragmenty. Możliwe, 
że została nielegalnie 
odstrzelona w celu 
pozyskania mięsa. 
Sprawę bada policja.

O nietypowym znalezisku na-
szą redakcję WPR24 poinfor-
mowali mieszkańcy. – Oto, co 
leżało na jednym ze śmietników 
przy ul. Srebrnej – zakomuni-
kował jeden z nich, prezentując 
wykonane telefonem komór-
kowym zdjęcia.

O to, czy wie o całej sprawie, 
zapytaliśmy powiatowego leka-
rza weterynarii w Pruszkowie. 
– Wiem o tym. Ponieważ jed-
nak nie ma zagrożenia chorobą, 
a zwierzę zostało uśmiercone 
i porzucone przez człowieka, 
nie ma potrzeby przeprowa-
dzenia badań. W tej sytuacji 
sprawą zajęła się policja – mó-
wi Jakub Kubacki.

To właśnie przed funkcjona-
riuszami stanęło zadanie znale-
zienia tego, kto zabił i rozebrał 

W ferie – przejazdy rodzinne
REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa, jak co 
roku, wprowadza 
przejazdy rodzinne.

Takie przejazdy podczas fe-
rii to już tradycja, przewoźnik 
daje tym samym choć chwi-
lę wytchnienia dla portfeli 
pasażerów. Oczywiście tych, 
którzy sami nie mają żad-
nych ulg, a wsiadają do kolejki
z dzieckiem do 16 roku życia.

W czasie ferii opiekun sko-
rzysta z 50-procentowej zniż-
ki. Musi jednak poinformować 

o swoich zamiarach kasjerkę, 
która opatrzy bilet stemplem 
„przejazd rodzinny”. Ewentual-
nie, jeśli np. nabył bilet w auto-
macie, może sam zrobić na nim 
tę samą adnotację długopisem. 
Dodatkowo musi też mieć przy 
sobie dokument potwierdza-
jący wiek dziecka. Jeśli jedna 
osoba dorosła podróżuje z kil-
korgiem dzieci, przejazd ro-
dzinny obowiązuje tylko jego 
i jednego z podopiecznych.

Z ulgi będzie można ko-
rzystać od godz. 15 w piątek 
16 stycznia do końca niedzie-
li 1 lutego.  (TK)

Atrakcyjna „ Zima w mieście”
REGION
Tegoroczne zimowe 
ferie na Mazowszu 
rozpoczynają się już 
19 stycznia. Dzieci, 
które nie wyjadą nie 
muszą się nudzić. 
„Zimę w mieście” 
organizuje kilka ośrodków 
w naszym regionie.

Na  c o  d z i e c i  m og ą  l i c z yć 
w Pruszkowie? Aktywną i twór-
czą zimę w mieście proponuje 
Szkoła Podstawowa nr 2 we 
współpracy z Karate Klubem 
Pruszków. W drugim tygodniu 
ferii (26-30 stycznia, w godz. 
9.00-16.00) będą odbywały się 
zajęcia sportowe, nauka karate 
tradycyjnego, projekcje fi lmów, 
wycieczka na Stadion Narodo-
wy i wiele innych atrakcji. Or-
ganizatorzy zapewniają posiłki 
i napoje. Koszt udziału to 350 
zł. Zapisy przyjmowane są do 
20 stycznia. Zgłoszenie nale-
ży wysłać na adres biuro@ka-
rate.pruszkow.pl podając dane 
dziecka: imię i nazwisko oraz 
datę urodzenia.

Pomysł na spędzenie ferii 
ma też Szkoła Podstawowa nr 
9. Zajęcia są organizowane dla 
uczniów „dziewiątki” i szkoły nr 
10. Program przewiduje zajęcia 
ruchowe, konkursy i wyciecz-
ki przez całe dwa tygodnie zi-
mowej przerwy. Orientacyjny 
koszt zimowiska to 120 zł plus 
koszt obiadów.

Tradycyjnie już, zajęcia dla 
najmłodszych odbędą się tak-
że w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Kamyk”. „Kreatywne Feriowi-
sko” to artystyczne warsztaty 
dla dzieci. W programie m.in. 
zajęcia plastyczno-rękodziel-
nicze, kreatywne łamigłówki 
logiczne, gry i zabawy rucho-
we, nowoczesna lekcja rysunku 
z opowieścią. Zapisy przyjmo-
wane są telefonicznie.

O najmłodszych nie zapomi-
na też Ośrodek Kultury Okej 
w Brwinowie. W pierwszym 
tygodniu ferii przygotowano 
m.in. wizytę w sali zabaw, kino, 
wycieczkę na Stadion Narodo-
wy i do manufaktury czekola-
dy. Drugi tydzień to warsztaty 
artystyczne w Owczarniańskim 
Wiejskim Centrum Animacyj-
nym „OWCA” w Owczarni, wizyta 
w centrum rozrywki i w Muzeum 

Etnografi cznym w Warszawie. Dla 
chętnych też wycieczka w Góry 
Świętokrzyskie (płatna oddziel-
nie). Koszt za jeden tydzień to 
200 zł dla dzieci rodziców pła-
cących podatek dochodowy 
na terenie gminy Brwinów.

Bezpłatną ofertę dla najmłod-
szych przygotował Grodzisk 
Mazowiecki. Przez dwa tygo-
dnie zajęcia będą się odbywać 
w Centrum Kultury. 

Przewidziano m.in. warszta-
ty plastyczne, muzyczne, rucho-
we i naukę karate. Dziecko 
można zapisać tylko na jeden 
tydzień – jak informuje organi-
zator powodem takiego ograni-
czenia jest duża liczba chętnych. 
Można zgłaszać się telefonicz-
nie lub osobiście w Impresaria-
cie na drugim piętrze Centrum 
Kultury. Pierwszeństwo mają za-
pisy osobiste.  (EL)

EWELINA
LATOSEK

REGION
W najbliższą niedzielę 
(11 stycznia) po raz 
23. zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W naszym 
regionie przygotowano 
z tej okazji wiele
atrakcji, którym 
towarzyszyć będzie 
oczywiście zbiórka 
pieniędzy. 
 

WOŚP w tym roku kwe-
stuje na rzecz pod-
trzymania wysokich 

standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów. 

Pruszków
Bogaty program atrakcji przy-
gotowała szkoła podstawowa 
nr. 2. Od godz. 10 do 15 zaplano-
wano występy artystyczne i ka-
baretowe oraz koncert gwiazd 
fi nału – zespołu Lignum i Piotra 

W niedzielę znów zagra Orkiestra
Podczas 23. Finału WOŚP w naszym regionie odbędzie się wiele interesujących imprez 

pokaz baletowy i ratownictwa 
medycznego oraz jasełka. 

O godz. 15 rozpocznie się 
licytacja, a o godz. 20.15 po-
kaz fajerwerków i sztucznych 
ogni. Atrakcją na zakończenie 
dnia będzie występ zespołu 
The Bill.

Milanówek
Mieszkańcy Milanówka mogą 
tego dnia bawić się z Orkiestrą 
Owsiaka na dwóch charytatyw-
nych imprezach. 

Jak co roku swój fi nał przy-
gotowało Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 5, które 
zaprasza w godzinach 10-14.
W programie „mistrzowski ba-
rek”, eksperymenty fizyczne 
i chemiczne nie tylko dla naj-
młodszych, loteria fantowa, 
niespodzianki. Wolontariusze 
zapraszają też w godz. 10-19 
do hali sportowej przy Zespo-
le Szkół Gminnych nr 1. 

Piastów
Tu też zagra WOŚP. W godz. 
10-18 w Miejskim Centrum 
Kultury będzie można wziąć 
udział we wspólnym kolędowa-
niu i kursie pierwszej pomocy. 
O godz. 14.30 z Hufca Piastów 
wyruszą uczestnicy gry miej-
skiej „Na tropie z Sherlockiem”. 
Metę wyznaczono w kawiarni 
„Cud Miód Malina”, gdzie od 17 
będą trwały licytacje. O godz. 20 
„Światełko do nieba”. 

 
Grodzisk Mazowiecki 
W grodziskim Centrum Kul-
tury od godz. 11 aż do wieczo-
ra będzie gwarno i muzycznie. 
Zagrają zespoły Pretext, T.T. 
Band, uczniowie Piotra Gąs-
sowskiego, Keep Rockin i wie-
le innych. W programie także 

Wiśniewskiego, uczestnika po-
pularnego programu „Must Be 
The Music”. Do tego dochodzą 
pokaz zumby, karate i licyta-
cje przedmiotów. 

W podstawówce nr 10 WOŚP 
będzie grała w godz. 13-20. Wy-
stąpią uczniowie szkoły oraz 
zaprzyjaźnionych placówek 
– gimnazjum nr 4, podstawówki 
nr 1 i przedszkola nr 1. Odbędą 
się też pokazy karate i fech-
tunku. O godz. 20 „Światełko 
do nieba”.

Nadarzyn
Sztab WOŚP będzie mieścił 
się w Nadarzyńskim Centrum 
Kultury. Impreza rozpocznie się 
o godz. 15 pokazem tańca Szkoły 
Freestyle Dance Zone. W pro-
gramie występy baletowe, ka-
baretowe, licytacja przedmio-
tów, loteria fantowa i koncerty. 

O godz. 19.00 wystąpi Or-
kiestra OSP Nadarzyn. Do te-
go stoiska z malowaniem buzi, 
pokaz pierwszej pomocy i kącik 
zdrowia, gdzie bezpłatnie będzie 
można wykonać pomiary ciśnie-
nia i glukozy. 

Dróżnik usłyszał zarzuty
KOZERKI
Wróciła sprawa 
tragicznego wypadku 
kolejowego na 
przejeździe w Kozerkach. 
Prokuratura postawiła 
zarzuty dróżnikowi, 
który na czas nie 
opuścił szlabanów.

Przypomnijmy – ostatniego dnia 
września 2013 r. na strzeżonym 
przejeździe kolejowym w Ko-
zerkach dwa składy kolejowe 
zmiażdżyły auto, którym po-
dróżowała matka z dwójką dzie-
ci. Kobieta zginęła na miejscu, 
a jej córki zostały ciężko ranne.

23 grudnia minionego ro-
ku zarzuty sprowadzenia nie-

bezpieczeństwa katastrofy w ru-
chu lądowym, spowodowania 
wypadku ze skutkiem śmiertel-
nym i poświadczenia niepraw-
dy w dokumentach kolejowych 
usłyszał dróżnik, który wówczas 
dyżurował na przejeździe.

Z dowodów zebranych przez 
prokuraturę wynika, że mężczy-
zna nie dopełnił obowiązków 
służbowych i nie opuścił roga-
tek, a także że w feralnym dniu 
był w pracy pod wpływem am-
fetaminy. Zdaniem oskarżyciela 
dróżnik usiłował zacierać dowo-
dy swojej winy przez wpisanie do 
dziennika pracy informacji o za-
mknięciu szlabanów podczas gdy 
były one otwarte. Mężczyźnie 
grozi kara 12 lat więzienia.  (EL)

Piątek, 9 Stycznia 2015
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sarnę. – Możliwe, że została 
ona nielegalnie odstrzelona 
przez kłusownika lub przypad-
kowo potrącona przez kierow-
cę, który postanowił skorzystać 
z okazji – mówi kom. Dorota 
Nowak, rzecznik pruszkowskiej 
komendy policji. I dodaje: – Po-
licjanci zrobili oględziny, któ-
re pomogą ustalić jak zwierzę 
zostało uśmiercone, jak trafi -
ło na śmietnik oraz kto jest za 
to odpowiedzialny.

Jak się okazuje, sytuacja 
jest raczej wyjątkowa. Kom. 
Nowak: – Nie pamiętam, by-
śmy w ciągu kilku minionych lat 
spotkali się z podobną sprawą.

A jak powinniśmy postępo-
wać, jeśli zdarzy się nam na-
tknąć na zwłoki zwierzęcia? 
Najodpowiedniejszym ad-
resem, pod który należy się 
zwrócić, jest powiatowy lekarz 
weterynarii lub sanepid. Ale mo-
żemy też powiadomić straż 
miejską albo policję.  (TK) 

Sprawą martwej 
sarny zajęli się 
już pruszkowscy 
policjanci
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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

 ► FREZER - PRODUKCJA 
MASZYN PAKUJĄCYCH - PĘCICE 
MAŁE K/JANEK -502 204 866 
- biuro3@coffee-service.eu

 ► FRYZJERKĘ/RA 607 052 845 

 ► LAVORO zatrudni osoby do pracy 
w Błoniu, na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI. 
Wymagane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Gwarantujemy 
umowę o pracę. Telefon 791-120-788 
lub na mail: praca@lavoro.com.pl 

 ► Nadarzyn, salon fryzjerski Monika 
zatrudni fryzjerkę, 664 551 498 

Zatrudnimy kierowców z kat. C 
do nowo otwartego Centrum 
Dystrybucji w Parzniewie. 
Tel. kont. 602 497 640, 600 455 081 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206  

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

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

Mieszkania w Milanówku 112-117 m2, 
tel. 733 26 26 26 

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

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

 ► Sprzedam kawalerkę. Centrum 
Pruszkowa ul. Hubala, 30m Parter 
(wysoki). Blok z cegły. Czynsz 240 zł. 
Cena 169 000 zł 

 ► Sprzedam mieszkanie, 40 mkw, 
2 pokoje, II piętro. Pruszków Żbików 
ul. 3go Maja. Blok z cegły.  
Cena 153 000 zł. Bez pośredników. 
Tel.  600 200 702 

 ► 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 34 m, Pruszków, 503 603 751

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206  

 ► Pruszków, centrum Komorowa, 
lokal usługowo-handlowy, 
do wynajęcia, 501 012 555 

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

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

Automoto – kupię

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

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

Automoto – sprzedam

 ► Bmw316 i coupe, 1994, benzyna, 
502 685 598 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► 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 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, 
pielęgnacja, 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Film, grafi ka, animacja, 885 681 905, 
http://piktodrom.pl 

 ► Instalacje elektryczne – nowe, naprawa 
istniejących, pomiary, POGOTOWIE 
instalacyjne na telefon. Solidnie, 
szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

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

POŻYCZKI NIEBANKOWE do 
2 000 zł. Minimum formalności, 
natychmiastowa wypłata, 
również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

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

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Piątek, 9 Stycznia 2015

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze 
w okresie od 30.12.2014 r. do 20.01.2015 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych 
stanowiących własnośc Miasta Piastów przeznaczonych 
do zbycia.”

Wójt Gminy Nadarzyn
zawiadamia, że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach internetowych 
urzędu został zamieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę. 

Raszyn, dnia 9 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RASZYN  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej 
– rejon ul. Gałczyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/450/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Gałczyńskiego, zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej  
– rejon ul. Gałczyńskiego, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:
1) od północy północna granica działki nr ew. 109;
2) od wschodu wschodnie granice działek nr ew.: 109, 141 i 144/1;
3) od południa południowe granice działek nr ew.: 144/1, 1305, 142, 136, 135/5 i 135/4;
4) od zachodu zachodnia granica działki nr ew. 135/4 do północnej granicy działki nr ew. 109
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 stycznia do 17 lutego 2015 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 
219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
2 lutego 2015 r. o godz. 17.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pokój 102.

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.
pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 marca 2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  

i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można 
składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 
05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
(pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 marca 2015 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz 
oznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie  
ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

 Wójt Gminy 
mgr inż. Andrzej Zaręba

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 ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Żwirowa” 
stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Komorów – część I”, sporządzonego na podstawie uchwały  
nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 19 stycznia 2015r. do  
16 lutego 2015r. (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 projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 9 lutego 2015r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1500. Projekt 
planu oraz prognoza 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 projektu planu 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2015r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny 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 2 marca 2015r. 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 planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
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 projektu planu 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 stanowiących zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kamelskiego” na 
terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś oraz obszaru „Pruszkowska” na 
terenie obrębu geodezyjnego Granica, sporządzonych na podstawie uchwały 
nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. 

Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 19 stycznia 
2015r. do 16 lutego 2015r. (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 9 lutego 2015r. 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 imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 2 marca 2015r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny 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 2 marca 
2015r. 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 strategicznej 
oceny 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
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