
		DOM		POGRZEBOWY
										

										

																																										

											Pruszków	ul.	Południowa	22	
																											(cmentarz	na	Gąsinie)																																																	

																		tel.	całodobowy		22	2453038
																												

													

			Pruszków	ul.	Helenowska	3
(osiedle	Staszica	-	teren	kościoła	św.	Józefa)

					tel.	całodobowy		22	7281993
												

																										

																																										

		Piastów	ul.	Gęsickiego	3	
(róg	ul.	Dworcowej	przy	Dworcu	PKP)																																																	

		tel.	całodobowy		22	7231341
							

																											www.dpsz.pl

KREMATORIUM
				PRUSZKÓW	
															

	

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI20 LUTEGO 2015 (NR 297)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

Kłopotliwe
ciężarówki  2

Ze starego mostu 
zostaną podpory  3

Podchody 
do skateparku  4

GOK jednak 
pójdzie 
do likwidacji  6

Cel: budowa domów 
socjalnych  8

Stacja Kontroli Pojazdów

Reklama

Reklama

Wkrótce nabór do przedszkoli
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
przygotowują nowe 
zasady rekrutacji 
do przedszkoli. Od 
września gminy muszą 
zabezpieczyć miejsca 
w przedszkolach 
publicznych dla 
czterolatków.
 

P roblem z przyjęciem dzie-
ci do publicznych przed-
szkoli  z  roku na rok 

staje się większy. I nie chodzi tu 
o gwałtowny wzrost liczby malu-
chów, lecz zmieniające się prze-
pisy. Okoliczne miasta i gminy 
mają spory problem z zapewnie-
niem miejsc w przedszkolach. 
Sytuacja może pogorszyć się we WIĘCEJ  2 
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Swrześniu, ponieważ gminy muszą 

zapewnić miejsca w przedszko-
lach dla czterolatków, których ro-
dzice zdecydują się posłać dzieci 
do placówek publicznych. Od 
września 2017 roku miejsca na 
tych zasadach będą musiały mieć 
zapewnione trzylatki. A to naj-
częściej one z przedszkoli zostają 
odprawiane z kwitkiem.

W samym Pruszkowie działa 
14 publicznych przedszkoli, 10 pla-
cówek niepublicznych i 12 punk-
tów przedszkolnych. To oznacza, 
że na miejsca w tych placówkach 
może liczyć 1500 dzieci. Czy to 
wystarczy we wrześniu, gdy zmie-
nią się zasady naboru czterolat-
ków do publicznych placówek?

Rekrutacja do przedszkoli ru-
sza 2 marca.

Od września gminy muszą zabezpieczyć w przedszkolach miejsca dla czterolatkówOd września gminy muszą zabezpieczyć w przedszkolach miejsca dla czterolatków

 We wrześniu placówki może zalać fala przedszkolaków
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REGION
12 lutego zmarł prof. Jerzy Regulski, 
społeczny doradca prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego i honoro-
wy obywatel Podkowy Leśnej. Miał 
90 lat. Prof. Regulski był współtwór-
cą reformy samorządowej i wybit-
nym znawcą tego tematu. Honorowe 
obywatelstwo Podkowy otrzymał za 

„kontynuację tradycji obywatelskiej 
aktywności przekazywanej na rzecz 
społeczności podkowiańskiej”. Pod-
czas obrad Okrągłego Stołu (1989 r.) 
współprzewodniczył zespołowi ds. 
samorządu terytorialnego. Był se-
natorem I kadencji, stałym przed-
stawicielem RP przy Radzie Europy, 

Zmarł prof. Jerzy Regulski,
honorowy obywatel Podkowy

doradcą Banku Światowego i eksper-
tem przy reformach samorządowych 
w wielu krajach. – Prof.Regulski był 
jednym z ojców założycieli odno-
wionego polskiego samorządu, co 
w roku 25-lecia Polski samorządnej 
warto przypomnieć – powiedział pre-
zydent Komorowski. (EL)

Piątek, 20 Lutego 2015

Reklama

Pijany anestezjolog na dyżurze
PRUSZKÓW
– Pijany lekarz na dyżurze 
został zatrzymany dzięki 
mojej szybkiej reakcji. 
Wstyd! Co to się dzieje...” 
– to fragment zgłoszenia 
naszej czytelniczki. 
Chodziło o anestezjologa 
ze Szpitala Powiatowego 
na Wrzesinie.

Wiadomość potwierdziła po-
licja. – Funkcjonariusze, któ-
rzy po otrzymanym zgłoszeniu 
przybyli na miejsce, zastali le-
karza, który akurat nie wyko-
nywał czynności służbowych. 
W tej chwili trwają przesłucha-
nia, które pozwolą nam ustalić, 
czy będąc pod wpływem alko-
holu zajmował się pacjentami 

– powiedziała kom. Dorota No-
wak, rzecznik komendy policji 
w Pruszkowie. Wszystko wyda-
rzyło się we wtorkowe (10 lutego) 

był, delikatnie mówiąc, w pełni 
sił, nikomu nic się nie stało. Nie 
zmienia to jednak faktu, że do-
prowadził do sytuacji potencjal-
nie niebezpiecznej. 

– Zareagowaliśmy natych-
miast, rozwiązując z anestezjo-
logiem umowę o pracę – mówił 
Mieczysław Brągoszewski, dy-
rektor Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie. – Cała ta sytuacja
jest godna ubolewania i nigdy nie 
powinna się zdarzyć. Na szczę-
ście nie zgłoszono nam, żeby ktoś 
przez nią ucierpiał – dodawał. 
Jak na razie lekarzowi nie zo-
stały postawione żadne zarzuty. 
– Policja nadal prowadzi czyn-
ności dochodzeniowe. Trwają 
przesłuchania świadków – mó-
wi kom. Dorota Nowak.  (KS)

Kłopotliwe ciężarówki
PRUSZKÓW
Ilekroć Działkową 
przejechała ciężarówka 
w pobliskich blokach 
trzęsły się szklanki 
w szafkach. Od tamtej 
pory zamknięto 
przejazd kolejowy,
postawiono też znak 
zakazu wjazdu dla 
ciężkich samochodów. 
Czy to jednak koniec 
problemów mieszkańców?

Wśród pruszkowian, szczególnie 
kierowców, ulica Działkowa nie 
ma dobrej opinii. „Słynie” z tego, 
że jest dziurawa jak szwajcarski 
ser, a więc jazda po niej nie nale-
ży do przyjemnych. Mieszkań-
com okolicznych osiedli jeszcze 
do niedawna sen z powiek spę-
dzały mknące ulicą tiry. Sposo-
bem na hałas w ciągu dnia i nocy 
miał być zakaz wjazdu dla samo-
chodów ciężarowych. Niestety, nie 
wszystkie problemy udało się 
zażegnać. – Na Działkowej sto-
ją samochody ciężarowe, więc 
mieszkańcy osiedla ciągle mają 
problemy z parkowaniem – skar-
ży się nasz czytelnik.

Z zapytaniem dotyczącym 
kwestii parkowania ciężarówek 
zwróciliśmy się do straży miej-
skiej. – Mieliśmy bardzo dużo 
zgłoszeń dotyczących sytuacji 
na ul. Działkowej. Odpowiadali-
śmy na wszystkie. Teraz sprawą 
zajmuje się wydział ruchu drogo-
wego – mówi Włodzimierz Maj-
chrzak, komendant pruszkowskiej 
straży miejskiej.

Szukając dalszych wyjaśnień, 
zwróciliśmy się do Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Policjanci mogą interwenio-
wać tylko wtedy, kiedy widzą 
samochód ciężarowy wjeżdżają-
cy w ulicę, przy której stoi znak 
zakazu wjazdu. Jeśli samochód 
jest zaparkowany za tym zna-
kiem, nie mogą zrobić nic, gdyż 
nie mają pewności ani co do te-
go, w jakich okolicznościach się 
tam znalazł, ani kto nim wtedy 
kierował. Samochód ciężarowy 
nie popełnił wykroczenia, a więc 

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

Co ciekawe, w ubiegłym ro-
ku szkolnym aż 96 proc. dzie-
ci zamieszkałych w Pruszkowie 
uczęszczało do przedszkoli. Czy 
miasto poradzi sobie z falą przed-
szkolaków, która może zalać pla-
cówki we wrześniu? – Podjęliśmy 
kilka ważnych decyzji w organiza-
cji przedszkoli i szkół – uspokaja 
Andrzej Królikowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

O jakie decyzje chodzi? Jedną 
z nich jest sprawa pięciolatków 
i tworzenia oddziałów wycho-
wania przedszkolnego w szko-
łach podstawowych. Tu mamy 
dobrą wiadomość dla rodziców. 
– W przyszłym roku szkolnym 
zaplanowaliśmy utworzenie tych 
oddziałów wyłącznie w przed-
szkolach ze względu na duże li-
czebności uczniów w szkołach 
podstawowych, spowodowa-
ne ostatnią reformą oświatową 
dotyczącą przyśpieszenia obo-
wiązku szkolnego – podkreśla 
Andrzej Królikowski. – W tym 
przypadku najlepszym rozwią-
zaniem, przede wszystkim dla 
dobra dzieci, jest właśnie taka 
organizacja nauki. Na pewno 
sytuacja znacznie się poprawi, 
kiedy baza szkolna poszerzy się 
o kompleksy oświatowe na Bą-
kach i Gąsinie – dodaje. 

Okazuje się, że takie rozwiąza-
nie może być lekiem na bolącz-
ki szkół podstawowych, które 
we wrześniu do pierwszych klas 
przyjmą nie tylko wychodzących 
z zerówek pięciolatków, ale i pół 
rocznika dzieci sześcioletnich, 
które obecnie jeszcze uczęszczają 
do przedszkoli. Gdyby dołożyć do 
tego oddziały zerowe, to podsta-
wówki miałyby ogromny problem 
z pomieszczeniem wszystkich 
dzieci. Zwłaszcza, że dziś nie-
które szkoły pracują w systemie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– informuje wiceprezydent 
Pruszkowa. – W sytuacji, gdy 
zabraknie miejsc w przedszko-
lach publicznych dla dzieci czte-
ro- i pięcioletnich, te placówki 
niepubliczne, które podpiszą 
umowę z miastem będą otrzy-
mywać 100-procentową dotację. 
W zamian w tych placówkach 
opłaty od rodziców będą takie 
jak w  przedszkolach publicz-
nych – zaznacza.

To rozwiązanie w pewien spo-
sób wyeliminuje sytuację, która 
ma miejsce dziś. Miasto dotu-
je bowiem każde dziecko, które 
uczęszcza do przedszkola nie-
publicznego. Mimo to placówki 
te pobierają od rodziców opłaty 
w wysokości sięgającej niekiedy 
nawet 1200 zł.

Rekrutacja do pruszkowskich 
przedszkoli rusza 2 marca. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, ro-
dzice będą mogli wskazać trzy 
przedszkola, do których zgłoszą 
dziecko. Ponadto oddziały żłob-
kowe w dwóch przedszkolach 
zostaną przekształcone w żłob-
ki. Szczegółowe informacje do-
tyczące procesu rekrutacyjnego 
będą dostępne w przedszkolach. 
W pierwszej kolejności kryte-
ria naboru muszą zatwierdzić 
miejscy radni. 

zmianowym. – Szkoły nie będą 
działać tylko do godziny 14-tej, 
ponieważ byłoby to marnowanie 
potencjału edukacyjnego. Zmia-
nowość nie będzie w wymiarze 
dramatycznym jeśli w ogóle moż-
na użyć takiego słowa. Nie będzie 
dotyczyła sześciolatków. Chce-
my, by maluchy z klas 1-3 koń-
czyły zajęcia jak najwcześniej. 
Co jest jednak złego w tym, że 

piąto- czy szóstoklasista będzie 
mieć zajęcia do godziny 17-tej? 
– mówi Królikowski. 

Jak zatem miasto chce się 
przygotować na napływ czte-
rolatków? – Obecnie przygo-
towujemy regulamin konkursu 
dla przedszkoli niepublicznych 

W ubiegłym 
roku szkolnym 
aż 96 proc. dzieci 
zamieszkałych 
w Pruszkowie 
uczęszczało do 
przedszkoli

 Przedszkole przy ul. Antka w Pruszkowie

Reklama

Szkoła czeka
na wykonawcę 

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

GRODZISK MAZOWIECKI
O potrzebie 
rozbudowy szkoły 
w Adamowiżnie 
mówiło się od dawna. 
W ciągu ostatniej 
dekady liczba uczniów 
wzrosła prawie 
czterokrotnie, a sal do 
nauki nie przybyło. 

Obecnie w placówce uczy się 
400 dzieci. Żeby pomieścić 
wszystkich uczniów gmina 
wynajmuje pomieszczenia 
parafii w celu prowadze-
nia zajęć dla najmłodszych 
uczniów zerówek. To ma się 
zmienić. Projekt przebu-
dowy szkoły podstawowej 
w Adamowiznie jest goto-
wy. Teraz grodziska gmina 
ogłosiła przetarg na wyko-
nawcę robót. 

Prace dotyczą powstania 
dwukondygnacyjnego obiek-
tu dobudowanego do siedziby 
głównej placówki oraz nad-
budowy drugiego piętra nad 
już istniejącym. Także przy 
sali gimnastycznej ma poja-
wić się parterowy budynek, 
który posłuży jako zaplecze 
szatniowo-sanitarne.

Firma, która wygra prze-
targ będzie musiała też dosto-
sować istniejący obiekt m.in. 
do przepisów pożarowych.

Wszystkie prace mają zo-
stać zakończone do połowy 
lutego przyszłego roku. Ofe-
renci mają czas na składanie 
propozycji do 2 marca.  (EL)

W wydychanym 
powietrzu lekarz 
miał ponad dwa 
promile alkoholu

popołudnie. Anestezjolog został 
przez policjantów przebadany al-
komatem. W wydychanym po-
wietrzu miał ponad dwa promile 
alkoholu. Jak wynikało ze wstęp-
nych ustaleń, mimo że lekarz nie 

nie może zostać ukarany. Do tego 
potrzebny jest kierowca – twierdzi 
kom. Wojciech Wójcik, naczelnik 
wydziału ruchu drogowego.

Jak wyjaśnia kom. Wójcik, pro-
blem dotyczy dróg wewnętrznych, 
czyli tych położonych na osiedlu, 
którymi policja się nie zajmuje. 
Za ich utrzymanie, a także za 
organizację ruchu, odpowiada 
zarządca osiedla. W Pruszkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
nikt jednak problemu nie wi-
dzi. – Mieszkańcy nie zgłaszają 
nam, że nie mają gdzie parkować 
– usłyszeliśmy w administracji 
osiedla Staszica.  (KS)

– Na Działkowej 
stoją samochody 
ciężarowe – skarży 
się nasz czytelnik
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Wkrótce nabór do przedszkoli
Od września tego roku gminy będą musiały zabezpieczyć 
w przedszkolach miejsca dla czterolatków
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KONKURS
Już 2 marca w Teatrze Muzycz-
nym Roma w Warszawie odbędzie 
się koncert „A przecież mi żal...” po-
święcony twórczości Bułata Okudża-
wy. Na jego balladach wychowało 
się wiele pokoleń, także Polaków. 
W czasach PRL-u był uosobieniem 
„dobrego Rosjanina”. Okudżawa 

bardzo lubił nasz kraj i miał tu gro-
no przyjaciół, np. Agnieszkę Osiecką. 
W koncercie (start o godz. 19) wystą-
pią m.in. Stanisława Celińska, Joan-
na Trzepiecińska, Wojciech Malajkat, 
Marian Opania. Poprowadzi go Paweł 
Sztompke. Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy konkurs, w którym 

Wygraj bilety na koncert 
poświęcony Okudżawie 

do wygrania jest dwuosobowe za-
proszenie na koncert. Pierwsza oso-
ba, która w poniedziałek (23 lutego) 
o godz. 12 przyśle maila na adres 
konkurs@wpr24.pl otrzyma bilety. 
W tytule maila należy wpisać Bułat 
Okudżawa, a w treści podać imię, na-
zwisko i telefon kontaktowy. (AS)

WiadomościPiątek, 20 Lutego 2015
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W tym roku ruszy przebudowa przeprawy w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 719. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kierowcy z Pruszkowa 
muszą przygotować się 
na utrudnienia. W tym 
roku planowany jest 
start przebudowy mostu 
na rzece Utracie w ciągu 
drogi wojewódzkiej 
nr 719. – Praktycznie 
czeka nas budowa tej 
konstrukcji od podstaw 
– mówią drogowcy.
 

D roga wojewódzka nr 719 
to jedna z ważniejszych 
arterii w powiatach gro-

dziskim i pruszkowskim. Każde-
go dnia przejeżdżają nią tysiące 
samochodów. W Pruszkowie tra-
sa ta stanowi „kręgosłup komu-
nikacyjny” miasta. Kłopot w tym, 
że stan drogi pozostawia wiele 
do życzenia. Nie ma jednak co 
liczyć na generalny remont 719.  
A na co można? W tym roku dro-
gowcy chcą przebudować most 
na rzece Utracie, znajdujący się 
w ciągu tej drogi.

Przeprawa nie jest w naj-
lepszym stanie technicznym. 
Dziś obowiązuje tu (beztermi-
nowo) ograniczenie tonażowe, 
które umożliwia przejazd pojaz-
dom o masie nie przekraczają-
cej 26 ton. Zapytaliśmy więc 
drogowców na jakim etapie 
są przygotowania do remontu 

sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 

 Ale jest i druga strona me-
dalu. Przebudowa mostu ozna-
cza również, że kierowcy mogą 
mieć problemy z wydostaniem 
się z miasta. Przeprawa znajdu-
je się bowiem na fragmencie po-
między skrzyżowaniami 719 z ul. 
Miry Zimińskiej Sygietyńskiej i z 
ul. Bohaterów Warszawy. 

Kierowcy nie są więc zbyt-
nio zadowoleni z planowanych 
prac. Przypominają, że dwa la-
ta temu podobne roboty prowa-
dziło pruszkowskie starostwo 
powiatowe: generalnie prze-
budowywano most nad Utra-
tą, w ciągu ul. Bolesława Prusa. 
Droga ta jest równoległa do al. 
Wojska Polskiego, czyli trasy 719. 

przeprawy. – W ostatni etap 
wchodzą właśnie prace związa-
ne z przygotowaniem dokumen-
tacji projektowej przebudowy 

Ze starego mostu zostaną podpory

Przedłużający się remont mostu 
mocno skomplikował wówczas 
przejazd przez Pruszków. 

Jak będzie w przypadku robót 
na 719? – Most nie zostanie cał-
kowicie zamknięty. Chcemy, by 
roboty były prowadzone pod ru-
chem – uspokaja Monika Bur-
don. I dodaje: – Most będzie 
zamykany połówkami. Jeszcze 
nie wiemy czy wprowadzimy wa-
hadło czy ruch będzie odbywał 
się jednym pasem do, a drugim 
z Warszawy. Za przygotowanie 
organizacji ruchu odpowiedzial-
ny będzie wykonawca, którego 
wyłonimy w przetargu.

Z informacji przekazanych 
przez rzeczniczkę Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
wynika, że sam remont przepra-
wy będzie trwał około dziewięciu 
miesięcy. Co wejdzie w zakres 
prac? – Praktycznie czeka nas 
budowa konstrukcji mostu od 
początku. Wykorzystamy jedy-
nie istniejące podpory. Reszta 
będzie zupełnie nowa – wyja-
śnia Burdon. 

Dziś drogowcy nie potrafi ą 
podać dokładnych dat startu 
i fi nału prac. Wszystko zależy 
od terminu przygotowania do-
kumentacji projektowej oraz 
rozstrzygnięcia przetargu 
na wykonawcę. Rzeczniczka 
MZDW: – Prace na pewno ru-
szą w tym roku. Tylko w 2015 r. 
chcemy wydać na to zadanie po-
nad 2 mln zł.  

 B
o

lo
 S

ko
c

zy
la

S

 Stan przeprawy nad Utratą pozostawia wiele do życzenia

– Most będzie 
zamykany 
połówkami – mówi 
Monika Burdon, 
rzeczniczka MZDW

nr 719. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

mostu. Projekt wraz ze wszyst-
kimi decyzjami i pozwoleniami 
powinien być gotowy na prze-
łomie kwietnia i maja – mówi 
Monika Burdon, rzecznik pra-

Bociania nie będzie tonąć w błocie
PRUSZKÓW
Magistrat opracuje 
projekt odwodnienia 
rejonu ul. 3 Maja, 
a tym samym
i bocznych uliczek.

– Nasza ulica jest chyba ostatnią 
w tym rejonie, która wciąż jest 
nieutwardzona. Ale to tylko je-
den z problemów. Po roztopach 
i opadach deszczu po prostu grzęź-
niemy w błocie. Mam wrażenie, 
że czas się tutaj zatrzymał w XIX 
wieku. Pozostaje tylko pytanie: 
czy ktoś w ogóle pamięta o tym, 
jak to wygląda i czy doczekamy 
się zmian? – zastanawia się jed-
na z mieszkanek ul. Bocianiej na 
pruszkowskim Żbikowie.

Sprawdzamy tegoroczny plan 
budżetowy. Bocianiej w nim nie wi-
dać. Dopytujemy u źródła. – Prze-
budowy ulicy Bocianiej nie mamy 
ani w budżecie, ani w Wieloletnim 
Planie Finansowym – przyznaje 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Ale planujemy od-
wodnienie tego rejonu – dodaje.

Kiedy? – W najbliższym cza-
sie zamierzamy sporządzić pro-
jekt odwodnienia. Jest to jednak 
bardzo duża i skomplikowana 
inwestycja. Dlatego też nie moż-
na spodziewać się jej realizacji 
w tym roku – mówi Elżbieta Ko-
rach, naczelnik wydziału inwe-
stycji, remontów i infrastruktury 
technicznej w urzędzie miejskim 
w Pruszkowie.  (TK)
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– To, że jakiejś 
inwestycji nie 
ma w budżecie 
nie oznacza, 
że nie zostanie 
zrealizowana 
– mówi burmistrz 
Szuplewski
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Reklama

Mieszkańcy 
dopięli swego
MILANÓWEK
Zwiększy się liczba 
przystanków 
autobusowych 
w Milanówku. 
Szczególnie ważne 
jest zlokalizowanie 
ich po południowej 
stronie miasta.

Zanim milanowski magistrat 
ogłosił przetarg na świadcze-
nie usług komunikacyjnych, 
zachęcił mieszkańców, by po-
dzielili się sugestiami dotyczą-
cymi ewentualnego przebiegu 
trasy. Pasażerowie sporo mieli 
na ten temat do powiedzenia, 
bowiem od dawna dawał się im 
we znaki brak przystanków po 
południowej stronie miasta.

Między końcem grudnia 
a 20 stycznia mieszkańcy dzie-
lili się pomysłami, skrzętnie 
zbieranymi przez urzędni-
ków. W kolejnych tygodniach 

Hala poprawi wady 
budynku szkoły
BRWINÓW
Jest pozwolenie 
na budowę hali 
sportowej przy 
Zespole Szkół nr 1  
w Brwinowie. O decyzji 
pruszkowskiego 
starostwa w tej 
sprawie poinformował 
burmistrz Arkadiusz
Kosiński.

Budynek szkoły przy ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego po-
wstał w latach 2006-2007, ale 
już teraz wymaga przebudowy. 
Dały bowiem o sobie znać wady 
funkcjonalne. – Budynek został 
wybudowany bez toalet. Ma też 
przeszkolony dach, który na-
stręcza nam mnóstwo proble-
mów. W słoneczne dni w maju 
i czerwcu temperatura na kory-
tarzu na piętrze budynku prze-
kracza 30 st. C, a po kilku latach 
użytkowania dość często musi-
my borykać się z nieszczelno-
ściami i przeciekaniem wody 
– tłumaczy burmistrz Kosiński.

Jak dodaje, obiekt jest niedo-
stępny dla osób niepełnospraw-
nych na wózkach inwalidzkich. 
Nie mogą one korzystać z żad-
nej z trzech kondygnacji budyn-
ku, ani z wysokiego parteru, ani 
z przyziemia, ani z pierwsze-
go piętra.

Wady poprzedniego pro-
jektu mają zostać naprawione 
przy okazji budowy hali spor-
towej. Kosiński: – W łączniku 
pomiędzy halą sportową i bu-
dynkiem gimnazjum przewi-
dzieliśmy usytuowanie trzech 
toalet dla gimnazjalistów. Do-
datkowo w budynku hali będą 
toalety przy każdej z czterech 
szatni, dwie łazienki dla trene-
rów oraz jedna toaleta ogólno-
dostępna na parterze oraz dwie 
przy widowni na antresoli.

Przebudowany ma zostać tak-
że kłopotliwy dach, a do dyspo-
zycji osób niepełnosprawnych 
oddane zostaną windy.

Pozwolenie na budowę to 
pierwszy ważny krok do realiza-
cji tej inwestycji. Jakie będą na-
stępne? – W kwietniu lub maju 
chcemy wykonać badania arche-
ologiczne na terenie inwestycji, 
czyli na terenie pomiędzy budyn-
kiem gimnazjum a ogrodzeniem 
od strony ulicy Moczydłowskie-
go. Do tego czasu chcemy uzy-
skać pozwolenie na przebudowę 
budynku gimnazjum oraz wyko-
nać dokumentację wykonawczą 
– informuje Kosiński.

Jak zapewnia, przetarg na wy-
konanie prac ma zostać ogłoszo-
ny jeszcze przed wakacjami, aby 
budowa mogła ruszyć w czasie 
ich trwania.  (EL)
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Piastowska młodzież 
na budowę skateparku 
musi poczekać. 
Inwestycja, która miała 
zostać zrealizowana
w ubiegłym roku, została 
zablokowana przez 
radnych. Brak jej nawet 
w budżecie. 
 

P iastów nie ma zbyt wielu 
atrakcji, z których mogłaby 
korzystać tamtejsza mło-

dzież. Od lat słyszy jedynie zapew-
nienia magistratu, że ta sytuacja 
się zmieni. Nastolatkowie chęt-
nie korzystaliby m.in. ze skatepar-
ku. Dziś większość młodych ludzi 
aby pojeździć na deskorolkach czy 
rolkach musi się udać do Ursusa. 
Niektórzy do ćwiczenia różnych 
deskorolkowych ewolucji używa-
ją ławek i schodów, co – trudno 
się dziwić – nie podoba się wielu 
mieszkańcom Piastowa. 

Problem skateparku mógł zo-
stać rozwiązany w ubiegłym ro-
ku. Marek Kubicki, ówczesny 
burmistrz Piastowa chciał, aby 
rampy stanęły na terenie pomię-
dzy wiaduktem a ulicami Reja 
i Dworcową. Do budowy skate-
parku potrzebna była jedynie zgo-
da radnych. Ci pomysł burmistrza 
przyjęli z pewnym oburzeniem, 
twierdząc, że inwestycja ma być 
elementem kampanii wyborczej 
Kubickiego. Inwestycja została 
więc zablokowana. 

Wśród niezbyt przychylnych 
pomysłowi szybkiej budowy 
skateparku znalazł się również 
Grzegorz Szuplewski, który po li-
stopadowych wyborach zasiadł na 
fotelu burmistrza Piastowa. Jesz-
cze przed wyborami mówił: – Nie 
ma powodu by z budową skate-
parku się spieszyć, zwłaszcza, że 
przed nami zima. Konieczne jest 
również wybranie odpowiedniej 

pozostanie do rozdysponowania 
– wyjaśnia Grzegorz Szuplewski. 
– Szukamy też dofi nansowania 
na budowę skateparku, bo moż-
liwości uzyskania dodatkowych 
pieniędzy są i chcemy je wyko-
rzystać – dodaje.

Burmistrz Piastowa podkreśla, 
że nie tylko projekt skateparku wy-
maga konsultacji. Ważna również 
jest jego odpowiednia lokalizacja. 
Szuplewski: – Trzeba pamiętać, ze 
skatepark może być uciążliwy dla 
mieszkańców. Dziś zastanawiamy 
się nad dwoma lokalizacjami: przy 
ulicy Sowińskiego lub przy War-
szawskiej. W wyborze pomogą 
nam mieszkańcy, ponieważ de-
cyzje chcemy wcześniej z nimi 
skonsultować. 

Okazuje się jednak, że piastow-
ski magistrat nie spieszy się z re-
alizacją inwestycji. – Nie czujemy 
jakiejś presji ze strony młodzieży. 
Chcemy zrealizować tę inwesty-
cję, ale sprawdzimy, czy faktycznie 
jest takie zapotrzebowanie. Nie 
możemy tego robić chaotycznie, 
tak jak to próbował zrealizować 
poprzedni burmistrz. Łatwo tu 
o pomyłkę. Jeśli zabierzemy się 
za budowę skateparku, to ma 
on być wykonany raz a porząd-
nie. Z odpowiednich materiałów 
i elementów, tak by przyciągał 
młodzież, a nie ją odstraszał – 
mówi burmistrz Szuplewski. 

lokalizacji. Naszym zdaniem ram-
py idealnie wkomponowałyby się 
w teren rekreacyjny przy ulicy So-
wińskiego. Warto zastanowić się 
również nad zabezpieczeniem ska-
teparku lub objęciem go monito-
ringiem – zaznaczał. 

Kłopot jednak w tym, że inwe-
stycji związanej z budową ska-
teparku nie ma w tegorocznym 

Podchody do skateparku
Czy piastowska młodzież doczeka się atrakcyjnego dla siebie miejsca?

 Jedną z rozważanych lokalizacji skateparku jest teren 
przy ul. Sowińskiego

budżecie. Jakie więc będą losy te-
go pomysłu? – To, że jakiejś in-
westycji nie ma w budżecie nie 
oznacza, że nie zostanie zreali-
zowana. Pieniądze na skatepark 
zgromadzimy z oszczędności. 
W najbliższych miesiącach ogło-
simy wiele przetargów, więc bę-
dziemy wiedzieli jaka kwota 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Ul. Zagaje ma nawierzchnię z płyt 
betonowych oraz pobocze, po któ-
rym nie da się chodzić po opadach 
deszczu. W dodatku jest zbyt ciem-
na. W przyszłości ma być lepiej. Gro-
dziski magistrat ogłosił przetarg na 
przebudowę tej ulicy i do 26 lutego 
czeka na oferty wykonawców. Firma, 

która wygra konkurs, będzie miała 
aż 240 dni na wywiązanie się z za-
dania. – Ulica będzie przebudowana 
kompleksowo. Powstaną chodniki, 
jezdnia, oświetlenie i odwodnienie, 
przebudowane będą skrzyżowania 
i zagospodarowany pas zieleni – wy-
mienia Piotr Galiński, wiceburmistrz 

Przetarg na projekt 
przebudowy ulicy Zagaje

Grodziska. Kiedy mieszkańcy docze-
kają się zmian?– Na pewno mogą 
się ich spodziewać w przyszłym 
roku. Jest jednak prawdopodobne, 
że projekt zostanie ukończony 
wcześniej, a wtedy jest szansa na 
rozpoczęcie budowy jeszcze w 2015 r. 
– twierdzi wiceburmistrz. (TK)

wszystkie propozycje były ana-
lizowane, a teraz zostaliśmy 
poinformowani o ustaleniach. 
– Stara trasa pozostaje niemal 
bez zmian. Są jednak dołożo-
ne inne, które spełniają nie-
mal wszystkie konstruktywne 
prośby mieszkańców – mówi 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. 

W jakich miejscach pojawią 
się przystanki autobusowe? 
– Uwzględniliśmy przychodnie, 
duże sklepy, a także szkoły, Szpi-
tal Zachodni w Grodzisku Ma-
zowieckim czy całą właściwie 
ulicę Królewską – wymienia 
burmistrz Kwiatkowska. Au-
tobus w nowym wydaniu może 
pojawić się już w marcu.  (TK)

Autobus w nowym 
(trasowym) 
wydaniu może się 
pojawić już w marcu 

Czy piastowska młodzież doczeka się atrakcyjnego dla siebie miejsca?
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Hala poprawi wady 
budynku szkoły
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PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy Leśnej ma-
ją szansę w tym roku na bezpłat-
ny demontaż, transport i utylizację 
wyrobów zawierających azbest. 
Wnioski w tej sprawie przyjmowa-
ne są w urzędzie miejskim przy 
ulicy Akacjowej. – Środki fi nanso-
we na ten cel w bieżącym roku są 

ograniczone i będą dysponowa-
ne według kolejności zgłaszanych 
wniosków. Formularz wniosku do-
stępny jest na stronie internetowej 
miasta. Do wniosku na demontaż, 
transport i utylizację mieszkań-
cy zobowiązani są dołączyć kopię 
zgłoszenia robót niewymagających 

Szansa na utylizację wyrobów 
zawierających azbest

pozwolenia na budowę do Staro-
stwa Powiatu Grodziskiego oraz 
oświadczenie wnioskodawcy do-
tyczące pomocy publicznej. Pla-
nowana pomoc nie obejmuje 
wykonania nowych pokryć dacho-
wych w miejsce demontowanych 
– czytamy w komunikacie. (EL)
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W Piastowie lepiej 
nie oddychać...
PIASTÓW
Według danych 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 
mieszkańcy Piastowa 
oddychają powietrzem, 
które w każdym metrze 
sześciennym zawiera 
4,3 ng szkodliwego 
benzoalfapirenu.

Benzoalfapiren jest silnie ra-
kotwórczym związkiem che-
micznym. Występuje w dymie 
papierosowym i smogu, który 
jest m.in. efektem spalania takich 
śmieci, jak tworzywa sztuczne. 
Jego źródłem jest także opalanie 
nieodpowiednimi surowcami, np. 
mułem węglowym. Dane Kra-
jowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami wskazu-
ją, że głównymi winowajcami za-
nieczyszczenia powietrza nie są, 
jakby się mogło wydawać, ener-
getyka i przemysł, ale tzw. niska 
emisja, czyli efekt ogrzewania 

domów poprzez palenie nie-
właściwymi materiałami.

Jednym z wyznaczników do 
oceny jakości powietrza jest 
stężenie benzoalfapirenów. 
W 2013 r. wynosiło ono w Pia-
stowie, w którym zlokalizowana 
jest stacja pomiarowa, 4,3 ng/m 
sześc., czyli dopuszczalny przez 
prawo poziom został przekro-
czony czterokrotnie. Oznacza 
to, że piastowskie powietrze by-
ło bardziej zanieczyszczone od 
warszawskiego (wynik dla stolicy 
to 2,6 ng/m sześc.), a mieszkań-
cy Piastowa wdychali codzien-
nie prawie tyle samo szkodliwych 
substancji, co mieszkańcy Kra-
kowa (4,9 ng/m sześc.).

Należy więć unikać palenia 
węglem złej jakości, zawierają-
cym dużo popiołu, siarki i chlo-
ru. Warto również zainwestować 
w piece spełniające określo-
ne warunki emisyjne. Pomoże 
także przesiadka z samochodu 
do komunikacji miejskiej.  (KS)

EWELINA 
LATOSEK

RASZYN
Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszynie zostanie 
zamknięty, mimo, że 
radni uchylili uchwały 
dotyczące jego likwidacji 
i powołania Centrum 
Kultury Raszyn. 
 

Z amieszanie wokół Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
trwa od kilku miesięcy. 

W listopadzie zeszłego roku 
odbyło się huczne otwarcie bu-
dynku placówki, która ma go 
zastąpić, czyli Centrum Kultu-
ry Raszyn. Wówczas ofi cjalnie 
instytucji pod taką nazwą jesz-
cze nie było. Została powołana 
uchwałą radnych podczas sesji 
15 stycznia. Na tym samym po-
siedzeniu podjęto też decyzję 
o likwidacji GOK-u.

Sprawą zainteresował się 
wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski. W ramach nadzo-
ru prawnego nad samorządami 
wszczął postępowanie mające 
sprawdzić legalność decyzji ra-
szyńskich radnych. Ci jednak 
podczas ostatniej lutowej sesji 
sami uchylili uchwały w spra-
wie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Centrum Kultury Raszyn. 
To jednak nie oznacza, że pla-
cówka, która organizowała ży-
cie kulturalne od przeszło trzech 
i pół dekady, pozostanie na ma-
pie Raszyna. Wręcz przeciwnie. 

GOK jednak pójdzie do likwidacji
Nowa placówka, Centrum Kultury Raszyn, ma działać według zmienionych zasad

miotowo, stanowiąc o naszym lo-
sie bez konsultacji z nami, a nade 
wszystko bez konsultacji z dy-
rektorem ośrodka – czytamy. Za-
znaczają także, że sprawozdania 
fi nansowe GOK-u nie były do tej 
pory kwestionowane, a zarzuty 
o niegospodarność stanowią pre-
tekst do likwidacji placówki. 

Wójta Zarębę poprosiliśmy 
o odniesienie się do listu, ale za-
pewnił, że nie miał możliwości 
zapoznania się z jego treścią. Ja-
ki los czeka więc pracowników 
GOK-u? – Będą mogli przejść do 
CKR, ale chciałbym, aby nowy 
dyrektor twardo negocjował staw-
ki i siatkę wynagrodzeń – mówi 
wójt Raszyna. 

struktury, aby większa część je-
go budżetu była przeznaczona na 
działalność, a nie na wynagrodze-
nia pracowników. Mieszkańcy 
zgłaszają nam także postula-
ty, aby w pozostałych częściach 
gminy pojawiły się filie CKR 
– tłumaczy Zeręba. Jak zaznacza, 
dotychczas lwią część pieniędzy 
przeznaczanych na funkcjonowa-
nie ośrodka pochłaniały wyna-
grodzenia pracowników GOK-u.

Te zarzuty odpierają sami 
pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury. W liście otwartym 
do przewodniczącego i radnych 
określają je jako krzywdzące. 
– Wyrażamy ubolewanie, że po-
traktowali nas państwo przed-

Podczas lutowej sesji nad-
zwyczajnej nie tylko uchylono 
poprzednie decyzje, ale także 
ponownie powołano do życia 
CKR. Uchwały zostały zmienione 
w sposób, który ma pozwolić na 
ich uprawomocnienie się bez ko-
nieczności interwencji wojewody. 
– Zostały ogłoszone w dzienniku 
urzędowym w poniedziałek, 16 
lutego. Teraz mamy czternaście 
dni, aby zyskały moc – informuje 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna. – 
Po tym czasie plany są takie, aby 
pracownicy ośrodka przechodzili 

Podczas lutowej 
sesji nadzwyczajnej 
nie tylko uchylono 
poprzednie decyzje, 
ale także ponownie 
powołano do 
życia CKR

do nowej jednostki. Wówczas zo-
stanie także rozpisany konkurs 
na dyrektora CKR – dodaje.

Nowa placówka ma działać we-
dług zmienionych zasad. – Po-
trzeba nam dobrych menedże-
rów kultury. Nie plastyków, czy 
choreografów, ale ludzi, którzy 
będą potrafi li zarządzać. CKR bę-
dzie funkcjonowało według nowej 
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Kulisy remontu NOK-u
NADARZYN
Od miesiąca trwa 
remont Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Co 
udało się zrobić?

W drugiej połowie stycznia roz-
począł się remont XIX-wiecz-
nego zajazdu, który jest siedzibą 
ośrodka kultury w Nadarzynie. 
Jak na razie prace skupiły się 
we wnętrzu budynku. Pomalo-
wano ściany, rozpoczęto cykli-
nowanie podłóg, w niedługim 
czasie wycyklinowane zostaną 
także schody. W ramach wypo-
sażenia sali widowiskowej pod 
koniec marca zostanie zamon-
towana ruchoma widownia, po-
wstaną horyzont i kulisy. Później 
pojawią się kotary. Kiedy popra-
wią się warunki pogodowe, ruszą 
prace na zewnątrz. Te zakładają 
m.in. odgrzybienie i właściwe za-
izolowanie fundamentów.

Z wykonanych do tej pory prac 
i nadanego im tempa zadowolo-
na jest dyrektor NOK-u. – Pano-
wie pracują bardzo porządnie, 
sumiennie i trzymają się wyzna-
czonych standardów – mówiła 
Kamila Michalska.

A jak w związku z moderniza-
cją budynku wygląda organizacja 

pracy ośrodka? – W ostatnim 
czasie odbyły się tylko dwa wyda-
rzenia, które były zaplanowane 
jeszcze długo przed rozpoczę-
ciem remontu. Nowych imprez 
nie organizujemy, bo nie chciała-
bym ich późnej odwoływać, gdy-
by kolidowały z prowadzonymi 
pracami – tłumaczy Michalska.

Remont ma również wpływ 
na zajęcia stałe organizowane 
w NOK-u. Kamila Michalska: 
– Korzystamy z uprzejmości 
pani Małgorzaty Nowak, dyrek-
tor przedszkola w Nadarzynie, 
w którego budynku odbywają się 
teraz zajęcia tańca nowoczesne-
go i hip hop. Dla dzieci i rodziców 
ta sytuacja może być niekomfor-
towa, ale mam nadzieję, że nie 
jest to duże utrudnienie, stara-
my się „miękko lądować”.

Budynek NOK-u ma być goto-
wy do 15 kwietnia.  (KS)

Posterunek w Podkowie ma pozostać
PODKOWA LEŚNA
Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że 
Komenda Powiatowa 
Policji w Grodzisku 
będzie występowała 
z wnioskiem o likwidację 
Posterunku w Podkowie 
Leśnej – poinformował 
Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy.

Tusiński zaapelował do mieszkań-
ców miasta o podpisywanie prote-
stu przeciw likwidacji posterunku 
przy ulicy Brwinowskiej. – Pomysł 
likwidacji posterunku, którego 
skutkiem może być pogorszenie 

stanu bezpieczeństwa w mieście 
nie może mieć żadnego akcepto-
walnego uzasadnienia. Na tere-
nie miasta znajduje się Ośrodek 
dla Uchodźców w Dębaku, gdzie 
z powodu różnic kulturowych i od-
miennych przyzwyczajeń między 
osobami z różnych grup etnicz-
nych często wybuchają konfl ik-
ty, dzieci i młodzież uczęszczają 
do naszej szkoły i przedszkola – 
czytamy w piśmie protestacyjnym 
sygnowanym przez burmistrza.

– Takie rozwiązanie nie za-
pewnia sprawnego i szybkiego 
interweniowania policji, pod-
nosi koszty jej funkcjonowania, 
a co najważniejsze utrudnia 

możliwość kontaktowania się 
mieszkańców z policją i nie gwa-
rantuje prowadzenia właściwych 
działań prewencyjnych – argu-
mentuje Tusiński.

Informacji o planach likwi-
dacji nie potwierdza grodzi-
ska policja. – Aktualnie nie 
ma żadnej decyzji, ani nie są 
podejmowane żadne działania 
zmierzające do likwidacji po-
sterunku policji w Podkowie 
Leśnej. Bardzo żałujemy, że 
przed publikacją informacja 
ta nie była z nami konsultowa-
na, ani przez nas potwierdza-
na, gdyż może ona, zupełnie 
niepotrzebnie, wzbudzać nie-
pokój wśród mieszkańców – po-
informowała st. asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.  (EL)
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Informacji 
o planach likwidacji 
posterunku 
w Podkowie 
nie potwierdza 
grodziska policja
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Reklama

Kiedy nastąpi koniec remontu
kamienicy przy Sienkiewicza?
PRUSZKÓW
Remont niewielkiej 
kamienicy przy  
ul. Sienkiewicza 11  
w Pruszkowie rozpoczął 
się latem zeszłego  
roku, a jego końca  
nie widać. Dlaczego?

Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego „Zieleń Miejska”, bę-
dące zarządcą nieruchomości 
przy ul. Sienkiewicza 11, zapla-
nowało pierwotnie, że remont 
budynku potrwa około 10 tygo-
dni. Tymczasem od rozpoczę-
cia prac minęło już pół roku, a te 
trwają. Zwrócił się do nas w tej 
sprawie zniecierpliwiony czytel-
nik. – Remont zaczęty w sierpniu 
2014 roku nie może być zakoń-
czony. Coś jest zawsze pod gór-
kę. Może kiedy wybudują bloki 
przy Studziennej, to zakończą in-
westycję przy Sienkiewicza 11? 
– zastanawia się.

Co jest powodem opóźnienia 
prac remontowych przy Sienkie-
wicza? Bynajmniej nie budowa 
bloków przy ul. Studziennej, któ-
ra ma dopiero ruszyć. – Czekamy 

na przyłączenie budynku do sieci 
gazowej. Później wykonamy in-
stalacje centralnego ogrzewania 
w lokalach – mówi Zbigniew Pio-
trzkowski, prezes TBS-u „Zie-
leń Miejska”.

W mieszkaniach zamonto-
wano już dwufunkcyjne piecy-
ki gazowe, które ogrzeją wnętrza 
i wodę w kranach. Prezes Piotrz-
kowski: – Niezbędny jest mon-
taż grzejników i przyłączenie ich 
do piecyków. Te prace musimy 
wykonać w czterech lokalach. 
Mam nadzieję, że z ich miesz-
kańcami umówimy się na począ-
tek marca. Remont kamienicy 
przy Sienkiewicza 11 zakoń-
czy się najprawdopodobniej 
w tym kwartale.  (KS)

Samochód 
dla strażników
PRUSZKÓW
Pruszkowskiej straży 
miejskiej przybędzie  
w tym roku nowy 
pojazd. Dwa wysłużone 
trafią za to do likwidacji.

Obecnie strażnicy dysponu-
ją sześcioma samochodami. 
Które z nich trafią na złom? 
Dwa pojazdy marki skoda fa-
bia. – Zdecydowaliśmy o ich 
likwidacji ze względu na wy-
eksploatowanie i awaryjność 
– mówi Włodzimierz Maj-
chrzak, komendant pruszkow-
skiej straży miejskiej. W ich 
miejsce do floty strażników tra-
fi nowy pojazd. Środki na jego 
zakup zapisano w tegorocznym 
budżecie, a ogłoszenia przetar-
gu możemy spodziewać się na 
przełomie lutego i marca. – Bę-
dzie to samochód spełniający 
warunki konieczne do przewo-
zu osób nietrzeźwych – wyja-
śnia Majchrzak. Jak dodaje, 
w zeszłym roku pruszkowscy 
strażnicy aż 217 pijanych osób 
przetransportowali do izby 
wytrzeźwień, a 93 do miejs- 
ca zamieszkania.  (EL)

BRWINÓW
Brwinowski magistrat  
jest na dobrej drodze  
do rozwiązania problemu 
z deficytem miejsc  
na pochówki. 
 

P odczas ostatniej sesji rad-
ni zatwierdzili zmiany 
w miejscowym planie za-

gospodarowania, które otworzą 
możliwość pozyskania od skar-
bu państwa gruntu w Żółwinie.

Na cmentarzu parafialnym 
w Brwinowie lada moment mo-
że się okazać, że jest poważny 
problem z pochówkami. Gmina 
ma już na oku miejsce, w któ-
rym można byłoby wybudować 
nową nekropolię. Skoro jednak 
o tym, że stary cmentarz szybko 
się zapełnia, wiadomo było od 
lat, dlaczego dopiero teraz gmi-
na wprowadza w życie decyzje, 
które umożliwią założenie no-
wego? – Od dawna poszukiwa-
liśmy terenu. Niestety, przepisy 
nie pozwalają wybudować cmen-
tarza gdziekolwiek. Grunt mu-
si przejść stosowne badania, a w 
naszym przypadku kolejne lo-
kalizacje odpadały – tłumaczy 

Nowe miejsce na pochówki

która ma doprowadzić do bez-
płatnego pozyskania gruntu. 
– Podjęta podczas ostatniej se-
sji uchwała zmieniająca zapisy 
w miejscowym planie zagospo-
darowania otwiera możliwości 
pozyskania terenu na cele spo-
łeczne – zapewnia Kosiaty.

Oczywiście jest to dopiero wstęp, 
bowiem budowa cmentarza to duża 
inwestycja, wymagająca staranne-
go opracowania projektu i zabez-
pieczenia odpowiednich środków. 
Może się więc okazać, że na nową 
nekropolię będzie trzeba poczekać 
jeszcze kilka lat.  (TK)

Mirosława Kosiaty z biura pro-
mocji miasta.

Tak było np. z Czubinem, obok 
cmentarza w Rokitnie. Kosiaty: – 
Wydawało się to logiczne. Oka-
zało się jednak niemożliwe. Nie 
mogliśmy wybudować nowego 
cmentarza obok już istniejące-
go w sąsiedniej gminie, bo nie 
pozwalają na to obecnie obo-
wiązujące przepisy.

Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku Żółwina. Tu jedy-
ną przeszkodą jest fakt, że działka 
należy do skarbu państwa. Gmi-
na weszła już jednak na ścieżkę, 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Swojego dawcę znajduje tylko co 
dziesiąta osoba z białaczką. Tym-
czasem przeszczep szpiku kostne-
go to dla chorych jedyna szansa na 
powrót do zdrowia. Pomóc moż-
na na dwa sposoby: oddając krew, 
z której później zostają wyselek-
cjonowane komórki macierzyste, 

lub oddając szpik kostny. Zanim 
jednak zostanie się dawcą, należy 
się zarejestrować. Taką możliwość 
będą mieli 21 lutego m.in. miesz-
kańcy Grodziska. Miejsce: Centrum 
Kultury w godz. 13-19. W ramach 
rejestracji, podczas której koniecz-
ne jest posiadanie dokumentu 

Pomóż. Zarejestruj się jako 
dawca szpiku kostnego

z numerem PESEL, każdy przejdzie 
wywiad lekarski, po którym pobra-
ny zostanie wymaz z wewnętrznej 
strony policzka. Badanie jest bez-
bolesne i pozwala określić anty-
geny HLA, na podstawie których 
potencjalny dawca jest „parowa-
ny” z chorym biorcą. (KS)
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PRUSZKÓW
W ramach Pruszkowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku odbędzie się 
spotkanie z Marcinem Kydryńskim. 
Kiedy? 26 lutego, o godz. 11 w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Marcin Ky-
dryński to radiowiec, wędrowiec, 
fotograf. Chwilami piosenkopisarz, 
producent płytowy, organizator 

koncertów. Od 1989 r. współtworzy 
wizerunek radiowej Trójki, a jego au-
dycję „Siesta” wybrano jako jedną 
z najpopularniejszych w historii sta-
cji. Od 1992 r podróżuje po Afryce. 
Publikował m.in. w „National Geo-
graphic”, jako pierwszy autor i foto-
graf, jakiemu Waszyngton zezwolił 

Spotkanie z Kydryńskim
w Miejskim Ośrodku Kultury 

na okładkowy materiał w lokalnej 
edycji. Od 2010 r. prowadzi ekspedy-
cje fotografi czne i warsztaty, głów-
nie w krajach afrykańskich, m.in. 
w Namibii, RPA. Dla swojej żony, 
Anny Marii Jopek napisał kilkadzie-
siąt piosenek, razem wyprodukowa-
li kilkanaście płyt. (TK)

Piątek, 20 Lutego 2015

Mała Amelka
powoli 
nabiera sił
GRODZISK MAZOWIECKI
Jak już informowalismy, 
11 lutego ośmiomiesięczna 
Amelka Skonieczny 
z Grodziska przeszła 
pierwszy etap 
„naprawy” chorego 
serduszka. Jak 
dziewczynka się czuje?

Operacja była związana z og-
romnym ryzykiem, ale koniecz-
na. Chodziło o udrożnienie prze-
pływu krwi i tlenu. Wyniki ba-
dań pooperacyjnych okazały się 
zadowalające, a stan dziecka 
określano jako stabilny.

Niestety, 18 lutego dziew-
czynka przeszła kolejny zabieg. 
Lekarze odciągnęli z płuc wo-
dę, która zgromadziła się po po-
przedniej operacji. Tego samego 
dnia Amelka odzyskała przy-
tomność. Jest w dobrym stanie.

Oczywiście, przez cały czas 
przy dziewczynce są jej rodzi-
ce. – Lekarze zapewniają nas, 
że mała jest w dobrym stanie, 
ale widzę, że jest wystraszona. 
Otworzyli jej klatkę piersiową, 
to musiała być dla niej wielka 
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trauma – powiedział nam kil-
ka dni temu Rafał Skonieczny, 
tata Amelki.

Operacja, która odbyła się 
11 lutego to jednak dopiero 
wstęp w leczeniu dziewczyn-
ki. Kolejnym etapem będzie 
przeszczep grasicy w lon-
dyńskiej klinice. Sfi nansuje go 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 
choć wcześniej, jak już infor-
mowaliśmy, odmawiał. Dlacze-
go zmienił zdanie? Ogromny 
wpływ na to miały apele o po-
moc dla dziewczynki, nagło-
śnienie sprawy w mediach, 
listy fundacji, których Amel-
ka jest podopieczną, do prezy-
denta RP, posłów i ministrów.

Przypomnijmy, że u małej 
Amelki lekarze zdiagnozo-
wali całkowity brak odpor-
ności i wrodzoną wadę serca. 
Dziewczynka w swoim domu 
była tylko raz, w święta Boże-
go Narodzenia. Pozostały czas 
spędza w szpitalu.  (KS)

Operacja, która 
odbyła się w 11 lutego 
to dopiero wstęp 
w leczeniu 
dziewczynki

Ulice zbyt wąskie, ale legalne
MILANÓWEK
Mieszkańcy ul. Piaskowej 
zastanawiają się czy 
właściciele posesji, które 
ograniczają szerokość i tak 
wąskiej drogi, pobudowali 
się zgodnie z prawem. 
– Sugestie, że sprawiają 
innym problem, albo 
ignorują, albo kwitują 
dowcipem – skarżą się.

Droga w ulicy Piaskowej (na 
zdjęciu) w Milanówku jest nie-
utwardzona i bardzo wąska, co 
szczególnie zaczęło się dawać 
mieszkańcom we znaki, kiedy na 
niezabudowanych dotąd działkach 
pojawiły się ogrodzenia.

– Ktoś buduje sobie wielki dom 
i wbrew zdrowemu rozsądkowi 
stawia płot wcinający się w dro-
gę, zawężając ją do tego stopnia, 
że sąsiedzi z naprzeciwka ma-
ją kłopoty z wyjazdem ze swoich 
posesji. A właściciel szambiar-
ki, która przyjechała do jednego 
z domów położonych w dalszej 
części ulicy zapowiada, że więcej 
tu nie przyjedzie, bo szkoda mu 

sprzętu, który z ledwością mieści 
się między ogrodzeniami – mówi 
jeden z mieszkańców ul. Piasko-
wej. Rzeczywiście, trudno w takim 
planie znaleźć zdrowy rozsądek, 

polne – można powiedzieć – dro-
gi zostały zalegalizowane, choć ni-
gdy nie powinny pełnić roli, jaką im 
narzucono. W tym rejonie, w po-
bliżu ulicy Piaskowej jest też ul. 
Dowcip. I przyznam, że trudniej 
w tej sytuacji o bardziej trafną na-
zwę – przyznaje Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka.

Niestety, wyjścia z sytuacji nie 
ma. Kwiatkowska: – Problem do-
tyczy wielu podobnych ulic w Mi-
lanówku. Ale nie mamy żadnej 
możliwości poszerzenia tych dróg. 
Żeby coś z tym zrobić, należało-
by wyburzyć wszystkie budynki 
i dokonać ponownego podziału 
działek, wydzielając miejsca na 
odpowiednio szerokie, bezpiecz-
ne i wygodne drogi.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Grodzisk stawia na 
budownictwo socjalne 
i komunalne. – W trakcie 
tej kadencji chcemy 
oddać do użytku około 
150-200 takich mieszkań 
– twierdzi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.
 

W iele miejscowości 
w Polsce ma problem 
z niewystarczająca 

ilością mieszkań komunalnych 
i socjalnych. Z roku na rok lista 
osób oczekujących na przydział 
takich lokali jest dłuższa, a  miesz-
kań nie przybywa. Zwalniają się 
rzadko, np. w sytuacji, gdy któ-
ryś z mieszkańców zdecyduje się 
na przeprowadzkę. 

W Grodzisku Mazowieckim 
lista oczekujących na mieszka-
nia komunalne i socjalne jest 
dość długa. – Na przydział czeka 
170 rodzin, które dziś mieszkają 
w budynkach przeznaczonych do 
rozbiórki. Ponadto Społeczna Ko-
misja Przetargowa zakwalifi kowa-
ła na listy oczekujących również 
26 rodzin, które czekają na lokal 
komunalny i 33 rodziny, które cze-
kają na przydział lokalu socjalnego 
– wylicza Piotr Burzyk, dyrektor 
grodziskiego Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej.  

Władze Grodziska robią wiele, 
aby lista oczekujących na lokale 
była jak najkrótsza. – W trakcie tej 
kadencji chcemy oddać do użytku 

projektu budynku lub budyn-
ków również przy ulicy Trau-
gutta, właśnie został ogłoszony. 
Sama budowa powinna ruszyć
 jesienią – dodaje.

Dziś jeszcze nie wiadomo, ile 
domów socjalnych (oprócz obec-
nie budowanych) stanie przy uli-
cy Traugutta. Będzie to zależało 
od wizji projektanta. Nie oznacza 
to jednak, że dostanie on zupełnie 
wolną rękę. Budynki maksymal-
nie będą mogły mieć cztery kon-
dygnacje. Ma się w nich znaleźć 
60 mieszkań: 40 dwupokojowych 
o powierzchni do 50 mkw. oraz 20 
jednopokojowych o powierzchni 
do 35 mkw. Dodatkowo w budyn-
kach znajdą się pomieszczenia na 
wózki i rowery. Minimum dwa lo-
kale mają być przystosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Burmistrz Benedykciński: 

około 150-200 mieszkań. W bu-
dowie są już pierwsze bloki przy 
ulicy Traugutta. Znajdą się tam 64 
mieszkania. Jeden budynek bę-
dzie miał ich 41, w drugim, nieco 
mniejszym, znajdą się 23 lokale 

Cel: budowa domów socjalnych
Przy grodziskiej ulicy Traugutta powstają bloki socjalne, kolejne są planowane

– W trakcie tej 
kadencji chcemy oddać 
do użytku ok. 150-200 
mieszkań socjalnych 
i komunalnych – 
mówi burmistrz 
Benedykciński  
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 Przy Traugutta 24 znajduje się kamienica, w której mieszka osiem rodzin. Obiekt 
przeznaczony jest do rozbiórki.

– Tę inwestycję chcielibyśmy 
zamknąć pod koniec 2016 roku.

Pojawił się pewien problem, ale 
zostanie rozwiązany.  Na dział-
ce przy Traugutta 24 obecnie 
znajduje się kamienica, w której 
mieszka osiem rodzin. Obiekt 
przeznaczony jest do rozbiórki, 
trzeba więc będzie mieszkań-
ców przesiedlić. – Te rodziny 
dostaną lokale w nowowybudo-
wanym bloku. Działka przy uli-
cy Traugutta jest na tyle duża, że 
w pierwszej kolejności chcemy 
wybudować nowe budynki, prze-
nieść mieszkańców i dopiero wte-
dy wyburzyć kamienicę – twierdzi 
Grzegorz Benedykciński. W tego-
rocznym budżecie gminy na bu-
downictwo komunalne i socjalne 
zarezerwowano 4,5 mln zł, z cze-
go 1,5 mln zł to dotacja z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Rewitalizacja
parku
PODKOWA LEŚNA
Park w pobliżu 
stacji WKD w Podkowie 
zyska nowe oblicze. 
Trwają w nim 
prace porządkowe, 
a jeszcze w tym roku 
ruszy gruntowna 
„przemiana”.

– Na rok 2015 przewidziana 
jest rewitalizacja Parku Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej – po-
informował Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy. Prze-
targ na wykonanie prac bę-
dzie ogłoszony w marcu.

Jak zmieni się ten zielony 
zakątek? – Projekt nie prze-
widuje elementów małej ar-
chitektury, poza meblami 
miejskim jak ławki, tablice in-
formacyjne, latarnie i kosze 
na śmieci. Zaprojektowano 
też sporo nowych nasadzeń 
– wyjaśnia Tusiński. – Chciał-
bym, aby centrum miasta 
stało się przestrzenią repre-
zentacyjną, aby osiągnąć 
możliwie najwyższe efekty 
funkcjonalne i estetyczne, 
bez strat przyrodniczych, 
a nawet przeciwnie stwo-
rzyć lepsze warunki dla już 
istniejących drzew. Popra-
wić jakość funkcjonowania 
mieszkańców we wspólnej 
przestrzeni – dodaje.

Mieszkańcy mogą zgłaszać 
opinie do projektu zagospoda-
rowania parku. Koszt jego re-
witalizacji to według projektu 
ponad 900 tys. zł. W tegorocz-
nym budżecie zaplanowano 
na ten cel 400 tys. zł.  (EL)

ale jak się okazuje, w tym rejonie 
miasta-ogrodu taka zabudowa jest 
zgodna z prawem. Jak to możliwe? 
– Takiego podziału działek dokona-
li ich właściciele. Po czym te wąskie, 

Droga w ulicy Piaskowej 
w Milanówku jest 
nieutwardzona 
i bardzo wąska
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Kijami porozbijali auta
PRUSZKÓW
Przy ulicy Chopina 
rozegrały się sceny 
rodem z sensacyjnego 
fi lmu: grupa mężczyzn 
„spałowała” kijami 
baseballowymi 
samochody. Policja 
była wstrzemięźliwa 
w podawaniu 
szczegółów.

O zdarzeniu zostaliśmy po-
informowani w serii maili 
od mieszkańców pruszkow-
skiej ul. Chopina. Wszystkie 
brzmiały podobnie. – Usły-
szałem hałas, jakiś huk. Wi-
działem jak ktoś pałką okładał 
biały samochód. Wydaje się, 
że grupa facetów z czarne-
go samochodu zablokowała 
przejazd Chopina. Pobiegli 
do tyłu i zaczęli walić w sa-
mochód biały. Natychmiast 
zjawił się wóz policyjny. Po-
licja stanęła w poprzek Cho-
pina. Wszystkich wyłapali 
(tak na oko z 10 facetów, ja-
kaś kobieta) i jak widać trwa 

tam zażarta dyskusja – napi-
sał jeden z nich.

Kolejny mieszkaniec ulicy: 
– Około godziny 16.15 przy ul. 
Chopina, na wysokości bloku, 
w którym mieszkam, rozegrały 
się zaskakujące sceny. Spokój 
mieszkańców zakłóciły odgło-
sy głośnych uderzeń, jakby me-
talowej rury, lub kija o blachę. 
Gdy wyszedłem na balkon, za-
uważyłem passata z wybitymi 
szybami (na jednej z nich wi-
dać ślad jakiejś rury, kija bejs-
bolowego...), przerażonego 
kierowcę wewnątrz oraz bie-
gnących z nieoznakowanego 
peugeota policjantów.

Od policji otrzymaliśmy po-
twierdzenie, że do takiego zda-
rzenia 16 lutego doszło, jednak 
z zastrzeżeniem, że na pozo-
stałe informacje musimy po-
czekać. – Mamy już pewne 
ustalenia, ale chcemy, by szcze-
góły tej sprawy jeszcze przez 
kilka dni pozostały niejawne 
– powiedziała nam kom. Do-
rota Nowak, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej komendy.  (TK)

– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – Kolejny 
przetarg, tym razem na wykonanie 
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Reklama

Odrestaurują Marszałka

MILANÓWEK
Pokrywa sarkofagu 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
z milanowskiej pracowni 
Jana Szczepkowskiego 
trafi ła do Akademii 
Sztuk Pięknych 
w Warszawie. 

Jedna z bogatej kolekcji prac 
Jana Szczepkowskiego, które 
należą do miasta, odzyska daw-
ną świetność. Została właśnie 
przewieziona do warszawskiej 
ASP, gdzie czeka ją renowacja. 
Zostanie ona przeprowadzo-
na w ramach pracy magister-
skiej w Pracowni Konserwacji 

i Restauracji Rzeźby Gipsowej 
i Sztukaterii pod kierunkiem 
doktora habilitowanego Janu-
sza Smazy.

Do tej pory wykonano m.in. 
dokumentację opisową, rysun-
kową i fotografi czną ilustrującą 
stan zachowania pokrywy przed 
rozpoczęciem prac. Przeprowa-
dzono również część badań spe-
cjalistycznych.

Transport i niezbędne ma-
teriały fi nansuje gmina Mila-
nówek. Marszałek „wróci” na 
swoje miejsce, czyli do mila-
nowskiej pracowni Szczep-
kowskiego, pod koniec tego 
roku. Przewidywany termin 
to 15 grudnia.  (TK)

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy jednego 
z pruszkowskich 
bloków mają 
obawy związane 
z bezpieczeństwem 
instalacji gazowej 
w swoim budynku. 
Administracja osiedla 
zapewnia, że powodów 
do niepokoju nie ma.
 

W bloku przy ul. Niepod-
ległości 14 admini-
stracja osiedla prowa-

dzi wymianę instalacji sanitarnej. 
Mieszkańcy obawiają się jednak, 
że prace mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo, gdyż rury ka-
nalizacyjne znajdują się tuż przy 
przewodach gazowych. – Przewo-
dy gazowe mogą zostać uszkodzo-
ne podczas tych prac, a używane 
są tam przecież ciężkie narzędzia. 
Te cienkie rurki nietrudno naru-
szyć – mówi jeden z nich.

kuchenki gazowe itd. To są dzia-
łania potencjalnie ryzykowne – 
twierdzi mieszkaniec.

Dlatego lokatorzy budynku 
przy ul. Niepodległości zwró-
cili się z pisemną prośbą do ad-
ministracji osiedla Śródmieś-
cie o przeprowadzenie kontro-
li szczelności instalacji gazowej 
po zakończeniu prac. Od admi-
nistracji uzyskaliśmy zapewnie-
nie, że prośba nie pozostanie 
bez echa. – Kontrole w budyn-
kach przeprowadzane są zgod-
nie z procedurami raz w roku 

Kolejny powód do obaw. – Przy 
okazji rozkucia ścian i dostępu do 
instalacji nie tylko sanitarnej, ale 
też właśnie gazowej, część osób 
postanowiła przeprowadzić do-
datkowe zmiany, przesunąć 

– informuje Mirosława Kielak, 
kierownik administracji osiedla 
Śródmieście. – Ale oczywiście 
w tym przypadku sprawdzimy 
szczelność gazu po zakończe-
niu prac związanych z wymia-
ną kanalizacji – dodaje.

A jaki jest stan techniczny 
instalacji gazowej w poszcze-
gólnych budynkach? – W kil-
ku miejscach przeprowadzana 
jest tzw. polimeryzacja, czyli 
uszczelnienie instalacji od we-
wnątrz substancją podobną do 
tefl onu. Ogólny stan instalacji 
gazowej oceniamy jako dobry 
– mówi Kielak.

Na poziom bezpieczeństwa 
mają wpływ nie tylko działania 
podejmowane przez admini-
strację, ale też przez mieszkań-
ców. Kielak: – Zdarzają się przy-
padki niesprawnych kuchenek 
gazowych. Była też sytuacja, że 
osoba, która miała zdemonto-
wany licznik próbowała zain-
stalować butlę gazową. Takie 
zdarzenia trzeba do nas jak naj-
szybciej zgłaszać. 

Instalacje gazowe pod kontrolą
Administracja osiedla Śródmieście uspokaja lokatorów bloku przy ul. Niepodległości
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GRODZISK MAZOWIECKI
Przy ul. Montwiłła w Grodzisku je-
den autobus wjechał w tył drugie-
go. Na szczęście pasażerom nic się 
nie stało. – Autobus wjechał w pas 
zieleni, ściął latarnię i drzewo. Z te-
go, co mi wiadomo, wiózł dzieci na 
basen, ale na szczęście oprócz lek-
kiej paniki i chwili strachu, nikomu 

nic nie stało – poinformował nas 
17 lutego jeden czytelników. Jak 
do tego doszło? – W zatoczce przy 
ulicy Montwiłła stał pusty auto-
bus. Drugi, z pasażerami, miał się 
za nim zatrzymać, ale kierowca 
nie zapanował nad pojazdem i do-
szło do zderzenia. Stojący autobus 

Kolizja autobusów, 
nikt nie został ranny

został wypchnięty poza jezdnię 
i uderzył w drzewo. Miało to miej-
sce tuż przed godziną 10. Nikt nie 
został poszkodowany, dlatego od-
notowaliśmy to zdarzenie jako koli-
zję – powiedziała st. asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy grodziskiej 
komendy policji. (TK)

OFERTA 
SPECJALNA!

Osiedle Oligo Park 
w Pruszkowie

W pełni wykończone 
mieszkanie 100 m2 z 2 garażami 

i komórką 
w cenie 665 000 zł brutto.

Telefon:  22 729 03 13

– Te cienkie rurki 
nietrudno naruszyć 
– mówi jeden 
z mieszkańców bloku
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W okolicach Błonia 17 lutego rano po-
licjanci znaleźli leżące w rowie zwłoki 
15-letniego mieszkańca gminy. – Na 
początku tożsamość mężczyzny nie 
była nam znana. Udało się ją usta-
lić po przeprowadzonej identyfi kacji 
ciała – powiedziała Ewelina Gromek-
-Oćwieja, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Starych Babi-
cach. Jakie były okoliczności śmier-
ci chłopaka? Niewykluczone, że 
przyczyniły się do tego osoby trze-
cie. – W tym momencie nie może-
my wykluczyć żadnej wersji zdarzeń. 
Dopiero sekcja zwłok pomoże usta-
lić, co było bezpośrednią przyczyną 

W okolicach Błonia 
znaleziono ciało 15-latka 

śmierci tak młodego człowieka – do-
daje Gromek-Oćwieja. – Prowadzone 
jest postępowanie przygotowaw-
cze. Jest za wcześnie, żebym mógł 
cokolwiek na ten temat powiedzieć 
– tłumaczy Paweł Blachowski, za-
stępca prokuratora rejonowego 
w Grodzisku Mazowieckim. (KS)

REGION

Piątek, 20 Lutego 2015

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w spra-
wie wydania, na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez peł-
nomocnika p. Katarzynę Pszczółkowską, decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla inwestycji pn.: „budowa, przebudowa, remont linii 
kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazo-
wiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”, wobec 
uzupełnienia przez pełnomocnika inwestora za pismem z dnia 20 
stycznia 2015 roku (wpływ do organu w dniu 21 stycznia 2015 roku) 
znak: TI/13046/44/2014 materiału dowodowego sprawy, w zakresie 
przedstawienia nowych, istotnych dla sprawy dowodów oraz zmianą 
zakresu obszarowego złożonego wniosku o ustalenie lokalizacji linii 
kolejowej, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 
r., poz. 267, z późn. zm.) – dalej K.p.a. informuję, że strony mają możli-
wość zapoznania się z uzupełnionym materiałem dowodowym sprawy.
W następstwie dokonanej modyfikacji wniosku o wydanie decyzji 
ustalającej lokalizację linii kolejowej wskazuję nowy zakres obszarowy 
prowadzonego postępowania administracyjnego: 
1. działki położone w liniach rozgraniczających teren przedmioto-
wej inwestycji:
a) będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek 
PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 3/1, 1/6, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2; Obręb 08-07: 64/3; 
Obręb 08-21: 107/15; Obręb 08-20: 82; Obręb 08-28: 134; 
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
Obręb 11-08: 1; Obręb 11-07: 92/9, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 
92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10; Obręb 11-06: 82/4, 82/1, 82/2, 82/3; 
Obręb 11-01: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 
15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
Obręb 0006: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/2, 275/10; 
Obręb 0004: 278/36, 278/18, 278/17, 278/16, 278/6, 278/7, 278/35, 
278/10; Obręb 0003: 453/13, 453/2, 453/3, 453/4;
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
Obręb 0012: 75/34, 75/32, 75/35, 75/37, 75/4, 75/5, 75/6; Obręb 0016: 
218/62; Obręb 0017: 12/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew: 89, 88, 18, 87;
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
Obręb 0011: 63; Obręb 0015: 1; Obręb 0012: 1/10, 1/3;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 06-10: 1; Obręb 06-09: 1; Obręb 06-08: 2/2; Obręb 06-05: 1; 
Obręb 0024, 06-03: 1/8; Obręb 06-02: 2; Obręb 06-01: 1/2, 133;
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
Obręb 0008: 25; Obręb 0013: 24, Obręb 0005: 72/2; Obręb 0012: 
38/7; Obręb 0011: 108/3; Obręb 0017: 70/13, 70/16, 70/15; Obręb 
0018: 46.
b) nie będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spół-
ek PKP S.A. lub PKP PLK S.A. (w nawiasie wskazano numery działek 
przed podziałem):
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 13/25 (13/24), 4/16, 4/29 (4/13), 4/27 (4/12), 4/24, 
4/8, 4/7, 4/6, 14/2 (14), 4/25 (4/10); Obręb 08-08: 223/14 (233/10), 
223/12 (223/5); Obręb 08-07: 63/5, 41/1 (41), 63/7 (63/3); 
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
Obręb 11-08: 2/25 (2/1); Obręb 11-07: 58/39 (58/17), 58/29 (58/6), 
58/31 (58/7); Obręb 09-09: 77/10  i 77/12 (77/9); Obręb 11-06: 87/64 

(87/13), 87/60 (87/14) 87/62 (87/22);  Obręb 11-01: 7/31;
Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:
Obręb 0004: 92/3 (92/1); 
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew: 82/29, 82/28, 79/1 (79), 78/3 (78/1), 77/1 (77), 
76/1 (76), 75/1 (75), 74/1 (74), 27/1 (27), 11/1 (11);
Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:
Obręb 0015: 2/29 i 2/30 (2/21), 2/26 (2/18); Obręb 0012: 1/9;
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 0024, 06-03: 104/1 (104); Obręb 05-15: 33/24 (33/12);
2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, 
przeznaczone na cele przebudowy infrastruktury, na których inwestor 
będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę, stosownie do treści art. 33  
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), prawo do dysponowania ich terenem na 
cele budowlane (w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem);
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:
Obręb 08-10: 4/9, 72/1, 13/23, 2/2; Obręb 08-08: 223/11; Obręb 08-
07: 41/2 (41), 63/8 (63/3); Obręb 08-21: 107/3; Obręb 09-10: 22/1;
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:
Obręb 11-08: 2/24, 2/23; Obręb 11-07: 58/1, 58/5, 58/27, 58/26, 
58/25, 58/24, 58/2; 
Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:
Obręb 0012: 75/33, 75/36; Obręb 0018: 63/8, 54/10, 34/1;
Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:
Obręb 0017 Parzniew:86/1, 82/25, 11/2 (11);
Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:
Obręb 0024, 06-03: 1/2, 1/6, 1/7, 1/4, 1/1; Obręb 06-02: 3/5; Obręb 
06-01: 2, 3/2, 3/3, 128/5, 136, 132, 126/2; 
Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:
Obręb 0017: 70/12; 
Z obszaru inwestycji wyłączono działki nr: 58/12, 58/13 i 58/15  
obręb 11-07 oraz działki nr: 119/5, 119/6, 119/7 i 119/1 obręb 11-01, 
położone na terenie dzielnicy Ursus, m. st. Warszawy, a także działkę nr 
453/9 obręb 0003 Piastów. 
Jednocześnie, stosownie do treści przepisu art. 36 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – dalej K.p.a. informuję, iż z 
uwagi na szczególnie skomplikowany charakter, przedmiotowa sprawa 
nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 9o ust. 7 ustawy  
z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.). Powyższe jest spowodowane koniecz-
nością dopełnienia przez organ zasady przewidzianej art. 77 § 1 K.p.a. 
polegającej na konieczności wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia 
całego materiału dowodowego.
Wobec powyższego, na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. wyznaczam nowy 
termin rozpoznania sprawy, do dnia  30 marca 2015 roku.
Akta sprawy, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 War-
szawa, pokój 606. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być 
zgłaszane do czasu wydania rozstrzygnięcia. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 
41 § 2 K.p.a.
Obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

WI-III.747.2.4.2014.JS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

REGION
Z uwagi na zamknięcie 
stołecznego mostu 
Łazienkowskiego 
przedostanie się na 
drugą stronę Wisły nie 
jest łatwe. Problem mogą 
mieć m.in. ci mieszkańcy 
naszego regionu, którzy 
dojeżdżają na Grochów 
i Gocławek. 
 

Po sobotnim (14 lutego) 
pożarze mostu Łazien-
kowskiego zostały do od-

wołania zamknięte obie jezdnie 
tej przeprawy (może to potrwać 
nawet kilkanaście miesięcy, bo 
stołeczne władze skłaniają się ku 
kapitalnemu remontowi mostu). 
Co to oznacza dla kierowców? 
Przede wszystkim korki: wystę-
pują przy wjazdach na mosty Po-
niatowskiego i Siekierkowski, 
ciasno może być też w okolicach 
Stadionu Narodowego i na Sa-
skiej Kępie.

ślimak mostu Łazienkowskie-
go, aż do Al. Stanów Zjednoczo-
nych. Omija w związku z tym 
takie przystanki, jak Metro Po-
litechnika, Marszałkowska, Sa-
ska, Pl. Na Rozdrożu i Rozbrat.

Zamknięcie mostu Łazien-
kowskiego to problem nie tyl-
ko dla warszawiaków, ale też 
mieszkańców naszego regionu 
dojeżdżających np. na Grochów 

Póki most nie zostanie ponow-
nie otwarty, można skorzystać 
z autobusu. Linie, którymi jesz-
cze w ubiegłym tygodniu można 
było przedostać się na Gocław 
przez Trasę Łazienkowską funk-
cjonują nadal, ale zmieniła się 
ich trasa. Prowadzi od Dworca 
Centralnego przez most Ponia-
towskiego i dalej Wałem Mie-
dzeszyńskim, przez czynny 

i Gocławek. W tramwajach kur-
sujących przez most Poniatow-
skiego panował ścisk, dlatego 
ZTM zdecydował o zmianie ich 
rozkładów jazdy. Uruchomiona 
została więc linia 77 z pl. Naru-
towicza na Wiatraczną. Zmie-
niono także trasę linii 22, która 
kończy się teraz na Wiatracznej. 
Po stołecznych torach nie jeż-
dżą już tramwaje linii 8. – Przy-
spieszyliśmy jej likwidację, co 
było planowane już wcześniej. 
Jej składy zasiliły linię 77 – mó-
wi Igor Krajnow, rzecznik pra-
sowy ZTM.

Czy w zaistniałej sytuacji 
zmieni się także rozkład jazdy 
pociągów SKM dojeżdżających 
do stolicy? – Nie wykluczamy ko-
lejnych zmian także tutaj, ale 
trudno powiedzieć, na ile są one 
realne. Z uwagi na ograniczenia 
torowe związane z remontami 
na trasie skierniewickiej musie-
liśmy mocno ograniczyć liczbę 
pociągów w ramach ostatnio 
wprowadzonego rozkładu jaz-
dy – tłumaczy Magdalena Po-
tocka z biura prasowego ZTM. 

Jak dojechać na drugą stronę Wisły?
Problemy komunikacyjne po sobotnim pożarze stołecznego mostu Łazienkowskiego
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Apel o oznakowanie posesji
RASZYN
Raszyńscy radni 
i sołtysi przypominają 
o odpowiednim 
oznakowaniu posesji, 
ostrzegając jednocześnie, 
że chodzi nie tylko 
o bezpieczeństwo, 
ale i uniknięcie grzywny.

Mieszkańcy często wywiesza-
ją tabliczki z nazwą ulicy i nu-
merem domu, traktując to jako 
dobrowolny gest. Tymczasem 
jest to obowiązek, którego lek-
ceważenie niesie ze sobą kon-
sekwencje. – Umieszczenie 
w widocznym miejscu infor-
macji o numerze domu i ulicy 
to przede wszystkim działanie 
dla własnego bezpieczeństwa. 

Tylko w ten sposób na miej-
sce bezbłędnie mogą trafi ć po-
licja, straż pożarna i pogotowie 
– informowała wielokrotnie 
kom. Dorota Nowak, rzecznik 

To jednak tylko jedna stro-
na medalu. Za niewywieszenie 
tabliczki lub umieszczenie jej 
w miejscu niewidocznym właści-
ciel posesji naraża się na grzywnę 
w wysokości 250 zł. Tymczasem 
w Raszynie nieoznaczonych nie-
ruchomości jest wiele. Bywa, że 
numer jest niewłaściwy, albo nie 
zgadza się nawet nazwa ulicy. 
Czasem tabliczka zawiera ak-
tualne dane, ale jest niewidocz-
na, bo zasłaniają ją gałęzie drzew 
czy wysokie krzewy. – Dlatego 
też warto przyjrzeć się czy nu-
mer naszej posesji jest widocz-
ny, a jeśli nie, koniecznie trze-
ba to poprawić. I dzięki temu 
uniknąć kłopotów – przekony-
wali podczas sesji radni i sołtysi 
raszyńskich wsi.  (TK)

Za niewywieszenie 
tabliczki właściciel 
posesji naraża się 
na grzywnę

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  
z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 stycznia 2015 r. decy-
zji Nr 10/R/2015, znak: WI-R.7821.21.22.2014.KG, umarzającej postępo-
wanie odwoławcze od decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 
2014r., Nr 9/2014, znak: WA.6731.9.2014, zatwierdzającej projekt budowla-
ny i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy 
1-go Sierpnia i rozbudowę ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją 
na działkach o nr ew.: 96/2, 202 (202/1, 202/2), 205, 206, 207, 208, 211,  
212, 213, 214, 215, 216, 336/1, 336/3 – obręb 20,

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury Oddział 
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 
26-600 Radom,  

pouczenie
Ww. decyzja organu  odwoławczego jest  ostateczna. Na decyzję stronom 
służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury Delegatura Placówka Zamiej-
scowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom), w terminie 30 dni 
od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.          

WI-R.7840.21.22.2014.KG

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Na „tabliczkowy” chaos narze-
kają również listonosze, kurierzy 
czy pracownicy MZO odbierający 
na terenie gminy odpady.

Dopłacą do renowacji zabytków
MILANÓWEK
Rusza kolejna edycja 
fi nansowego wsparcia 
dla właścicieli 
milanowskich 
zabytków. Urząd ma 
do rozdysponowania 
100 tys. zł.

Kwota niewielka, tym bardziej, 
że może trafi ć do kilku wniosko-
dawców (w zeszłym roku taką 
samą sumę rozdysponowano 
na sześć inwestycji). Ale każ-
dy, kto zaczyna remont zabyt-
kowego obiektu, musi liczyć się 

z nieprzewidzianymi wydatkami, 
a w takiej sytuacji nawet kilka czy 
kilkanaście tysięcy złotych mo-
że znacznie pomóc.

O wsparcie można się ubie-
gać, chcąc przeprowadzić prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy 
obiekcie znajdującym się na te-
renie Milanówka i wpisanym do 
rejestru zabytków.

Co konkretnie można wrzucić 
na listę remontową? Elewacje 
zewnętrzne, tynki wewnętrzne, 
odnowienie i odtworzenie ele-
mentów wyposażenia zabytków 

(np. witraży, okien, posadzek) 
lub zakup materiałów niezbęd-
nych do wykonania tych prac. 

Wszystkie dofi nansowane za-
dania należy zrealizować w ro-
ku bieżącym. Co ważne, dotacja 
może pokryć maksymalnie po-
łowę kosztów prac wykonanych 
przy jednym zabytku. 

Wnioski o dofinansowanie 
można składać w urzędzie mia-
sta do 15 maja włącznie. For-
mularze wniosków wraz z re-
gulaminem udzielania dotacji 
dostępne są na stronie interne-
towej miasta.  (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

 ► Dziennikarz serwisu internetowego. 
Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, 
doświadczenie w pracy w Internecie, 
doświadczenie dziennikarskie w prasie 
lokalnej. CV i list motywacyjny na: milena.
skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Frezer -Produkcja Maszyn Pakujących - Pęcice Małe 
k/Janek -502-204-866 biuro3@coffee-service.eu

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

 ► Poszukuje Pracowników Ochrony w Pruszkowie, 
Piastowie i Domaniewie, 695 155 927

 ► Praca w ochronie w Warszawie i okolicy, 
786 857 912

 ► Specjalista ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej, Doświadczenie w sprzedaży 
w prasie, własna baza klientów. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + 
prowizja, niezbędne narzędzia pracy 
i możliwości rozwoju w prężnie rozwijającym 
sie wydawnictwie regionalnym. 
CV i list motywacyjny 
na: milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Sprzedawca(ni) do salonu Top Secret. 
Cv na topsecret@onet.eu lub osobiście 
Prusa 35, Pruszków 

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

Mieszkanie w Pruszkowie na osiedlu PRZY 
PAŁACU, 56 m2, 2 pokoje (salon połączony 
z kuchnią, sypialnia), łazienka z wc, przedpokój. 
Wykończone w wysokim standardzie, 4 piętro 
w bloku 4 piętrowym z 2010r., balkon/taras 
(ok. 14m2) z widokiem na patio. Mieszkanie 
widne, przestronne. Cena 365 000 zł (z możliwo-
ścią kupienia miejsca w garażu podziemnym 
cena 25 000 zł)  tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

Mieszkania w Milanówku 112-116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► 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 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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy na 
ul. Kościuszki w samym centrum Pruszkowa. 
Mieszkanie na 1pietrze, 2 pokojowe (oddzielna 
kuchnia) w pełni wyremontowane. 
Ogrzewanie centralne, możliwość parkowania 
na podwórku, piwnica. Cena 275 tys.
do negocjacji. 503 647 032 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie o wysokim
standardzie w centrum Pruszkowa, 40m2. 
504 204 700 

Nauka

 ► Angielski - certyfi kat australijski, 607 596 383 

Automoto – kupię

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

Automoto – sprsedam

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis TANIO 
tel: 534 10 20 10

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

DACHY, MONTAŻ, NAPRAWY, RYNNY 
511 928 895 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Glazura, remonty, wykończenia wnętrz, 
696 951 187 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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 

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, wieczorowy, 
sylwestrowy, karnawałowy, studniówkowy, 
fotografi czny i inne ważne okazje! 
Pracuję tylko na sprawdzonych kosmetykach, 
bardzo dobrej jakości, które utrzymują 
się przez całą noc! Dojazd na terenie 
Pruszkowa i okolic! Tel. 503 120 868, 
mail: ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, imprezy 
okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Bezstresowe leczenie stomatologiczne. Sedacja 
wziewna, Risorius Pruszków, Tel. 506 070 816 

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

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

 ► Sprzedam słup elektryczny 
wraz ze skrzynką RB i kablem 
przyłączeniowym. 
Stan bardzo dobry. 
Tel.: 602 572 019

Piątek, 20 Lutego 2015

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

Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009

OGŁOSZENIE   
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanów- 
ka i o wszczęciu postępowania dotyczącego przeprowadzenia  
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb  
sporządzenia w/w Studium – Uchwała Nr 493/XL/2014 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014r.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano- 
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 t.j.), 
Burmistrz Miasta Milanówka zawiadamia o podjęciu przez  
Radę Miasta Milanówka uchwały 493/LX/14 z dnia 11 września  
2014  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
Milanówka.
Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2013  .1235 z późn. zm.), zawiadamia się, że Urząd Miasta Mi-
lanówka wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
sporządzenia w/w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Milanówka. 
Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta 
Milanówka (Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego przy ul. Spacerowej 4 - pok. 28, I p. w godzinach: 
pon. 1000 - 1800, wt. – cz.: 800 - 1600, w piątki 800 - 1500). Zaintereso-
wani w terminie do dnia 23 marca 2015r. mogą wnosić wnioski 
do opracowywanych ww. dokumentów. Wnioski można składać  
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 
Miasta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Plano-
wania Przestrzennego – ul. Spacerowa 4; 05-822 Milanówek 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
gnpp@milanowek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do 
rozpatrzenia wniosków, jest Burmistrz Miasta Milanówka.

Burmistrz Miasta Milanówka 
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska
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