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Szpital wygrał batalię z NFZ
ANNA
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Szpital Zachodni 
w Grodzisku wygrał 
trwający ponad 
siedem lat proces. Sąd 
Okręgowy w Warszawie 
uznał, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia musi 
zapłacić placówce
za leczenie pacjentów 
nieposiadających 
ubezpieczenia.
 

N ie każdy posiada dziś 
ubezpieczenie zdro-
wotne. Mimo tego, takie 

Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić za leczenie pacjentów bez ubezpieczenia
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osoby w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia nie są pozosta-
wiane same sobie. Szpitale nie 
odprawiają więc z kwitkiem nie-
ubezpieczonych, tylko udzielają 
pomocy. Jednak za leczenie ktoś 
musi zapłacić. Wyegzekwowa-
nie należności od pacjentów bez 
ubezpieczenia jest trudne, czę-
sto nawet niemożliwe. Dlatego 
też wiele placówek medycznych 
koszty leczenia tych osób bierze 
na swoje barki. Jednak w dobie 
problemów fi nansowych z jakimi 
często borykają się szpitale takie 
rozwiązanie nie jest najlepsze. 

Szpital Zachodni w Grodzisku 
Mazowieckim całkiem nieźle ra-
dzi sobie w obszarze fi nansów. 

Ubiegły rok zakończył nawet na 
„plusie” co jest sporym wyczynem. 
Większość placówek z naszej 
okolicy posiada bowiem ujem-
ny bilans za 2014 r. Mimo do-
brej kondycji fi nansowej grodziska 
lecznica nie odłożyła sprawy le-
czenia osób nieubezpieczonych na 
półkę. Wręcz odwrotnie – o pie-
niądze za hospitalizację zwróci-
ła się do Narodowego Funduszu 
Zdrowia wchodząc tym samym 
na drogę sądową. 

W miniony piątek (15 maja) 
po ponad siedmiu latach proce-
sowania do grodziskiego szpita-
la trafi ło uzasadnienie wyroku 
Sądu Okręgowego w Warszawie. 
NFZ ma zapłacić lecznicy blisko 

500 tys. zł. – Jesteśmy pierw-
szym szpitalem w Polsce, któ-
remu udało się wywalczyć 
pieniądze za leczenie nieubez-
pieczonych osób. Narodowy 
Fundusz Zdrowia musi zapłacić 

za tych pacjentów – podkreśla 
Krystyna Płukis, dyrektor Szpi-
tala Zachodniego w Grodzis-
ku Mazowieckim. 

WIĘCEJ  2 

 NFZ ma zapłacić grodziskiemu szpitalowi blisko 500 tys. zł

Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić za leczenie pacjentów bez ubezpieczenia
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WYBORY
Już w najbliższą niedzielę, 24 maja, 
będziemy w drugiej turze wybierać 
prezydenta RP. Do rywalizacji sta-
nęło dwóch kandydatów – walczący 
o reelekcję Bronisław Komorowski 
oraz Andrzej Duda. Przypomnijmy, 
że w pierwszej turze (odbyła się 10 
maja) zwyciężył Duda, który uzyskał 

w całym kraju 34,76 proc. głosów. 
Na Komorowskiego wskazało 33,77 
proc. wyborców. Co ciekawe, sym-
patie głosujących w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim dały 
w pierwszej turze regionalne zwy-
cięstwo urzędującemy prezyden-
towi. W powiecie pruszkowskim 

W niedzielę druga tura 
wyborów prezydenckich

Bronisław Komorowski uzyskał 
37,76 proc. głosów, w grodziskim 
– 37,06. Andrzej Duda zdobył od-
powiednio 32,17 proc. i 32,32 proc. 
W niedzielę lokale wyborcze będą 
otwarte w godzinach 7-21. Frekwen-
cja przy urnach nie wpływa 
na ważność wyborów. (GOL)

Piątek, 22 Maja 2015

Ma kto zrobić 
remont bloku 
PRUSZKÓW
Udało się znaleźć 
wykonawcę remontu 
budynku przy 
ul. Trąbalskiego 7 
w Pruszkowie. 
Prace rozpoczną się 
15 czerwca.

Pochodzący z lat 60. ubiegłego 
stulecia blok jest w całkiem do-
brym stanie technicznym. Go-
rzej z jego wyglądem. W marcu 
ogłoszono przetarg i rozpoczę-
to poszukiwania wykonawcy 
remontu domu. Wcześniej 
został przeprowadzony au-
dyt energetyczny, w ramach 
którego ustalono, jakie pra-
ce należy wykonać oraz jaka 
jest wysokość premii termo-
modernizacyjnej, którą otrzy-
ma wspólnota.

Niestety z uwagi na mocno 
ograniczony budżet znalezie-
nie fi rmy, która zajmie się mo-
dernizacją budynku, nie było 
łatwe. Oferty złożyło trzech 
potencjalnych wykonawców, 
ale ich usługi były zbyt drogie. 
Rozpoczęły się więc negocja-
cje cenowe. Ich podjęcie było 
możliwe, ponieważ wspólnoty 

mieszkaniowe nie obowiązuje 
prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie przetarg wy-
grało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Danbud z miej-
scowości Jedlnia Letnisko. 
Koszt remontu bloku przy 
Trąbalskiego wyniesie prawie 
200 tys. zł. – Zakres robót 
został dostosowany do moż-
liwości fi nansowych wspólno-
ty. Kwota przetargowa została 
pomniejszona, a przy tym ilość 
prac zmieniła się nieznacznie 
– mówi Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”.

Remont przy ulicy Trąbal-
skiego rozpocznie się 15 czerw-
ca. Na wykonanie wszyst-
kich prac, w tym docieplenie 
budynku styropianem i mo-
dernizację klatki schodowej, 
wykonawca będzie miał 
trzy miesiące.  (KS)

Koszt remontu 
bloku przy 
Trąbalskiego 7 
wyniesie prawie 
200 tys. zł

Przy budowie gimnazjum uwijają się szybko
OTRĘBUSY
Początek lipca to 
planowany termin 
zakończenia prac przy 
budowie gimnazjum 
w Otrębusach. – I jest on 
jak najbardziej realny, 
bowiem wykonawca 
wyprzedza harmonogram 
robót – informuje 
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Mieszkańcy Otrębus od kilku do-
brych tygodni mogą z zewnątrz 
podziwiać obiekt. Nowy budynek 
stoi, ma też wykonaną elewację. 
– Trwają prace wewnątrz obiektu. 
Kładziona jest glazura, terakota 

– mówi burmistrz Kosiński. I do-
daje, że jeśli prace prowadzone bę-
dą w takim tempie jak dotychczas, 
to absolutnie nie ma zagrożenia, 
aby gimnazjum nie ruszyło wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego. 

– Wykonawca wyprzedza har-
monogram. Zobowiązał się do za-
kończenia prac w październiku, 
a wszystko wskazuje na to, że na-
stąpi to na początku lipca. Tym 
samym okres wakacji przezna-
czylibyśmy na procedury odbior-
cze budynku – twierdzi burmistrz. 

Wkrótce magistrat miał 
ogłosić przetarg na wyposaże-
nie placówki. Mowa tu głównie 
o zakupie niezbędnych mebli, ale 
również stworzeniu pracowni 

komputerowej. – Na to zada-
nie przeznaczyliśmy kilkaset 
tysięcy złotych – przyznaje Ko-
siński. Uspokaja jednocześnie, 
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że wynik przetargu nie spowo-
duje, iż przekroczona zostanie 
zaplanowana w budżecie mia-
sta kwota na całość inwestycji. 
A przypomnijmy, że w budżecie 
zabezpieczono 9 mln zł. Część 
tych pieniędzy wydana zosta-
ła na odwodnienie terenu czy 

budowę parkingu na blisko 50 
pojazdów. Dzięki tej inwestycji 
gimnazjum w Otrębusach będzie 
w stanie pomieścić nawet 260 
uczniów. Obecnie do placówki, 
która dzielona jest wraz ze szkołą 
podstawową, uczęszcza niespełna
dwustu uczniów.  (MAP)

Władze grodziskiego szpitala 
wielokrotnie informowały NFZ 
o tym, że oprócz ubezpieczonych 
pacjentów w placówce pomoc 
znajdują również osoby, które 
składek zdrowotnych nie odpro-
wadzają. Szpital w latach 2005-
2007 przyjął ok. 280 pacjentów 
bez ubezpieczenia. Często wyma-
gali oni operacji kardiologicznych 
lub ratujących życie. W tamtym 
czasie nie funkcjonował jeszcze 
elektroniczny system weryfi ka-
cji ubezpieczeń (eWUŚ), więc 
szpital nie był w stanie dokład-
nie stwierdzić kto ma ubezpiecze-
nie, a kto nie. Lecznica wystąpiła 
do Narodowego Funduszu Zdro-
wia o zwrot ok. 900 tys. zł za le-
czenie nieubezpieczonych. Gdy 
Fundusz odmówił, szpital posta-
nowił walczyć w sądzie.

Pozew o zasądzenie od Mazo-
wieckiego Oddziału NFZ kwoty 
879 tys. zł wraz z odsetkami tra-
fi ł do sądu w styczniu 2008 ro-
ku. Narodowy Fundusz Zdrowia 
stwierdził jednak, że szpital nie 
ma podstaw prawnych docho-
dzenia roszczenia i wnioskował 
o oddalenie powództwa w cało-
ści. Fundusz uznał bowiem, że 
grodziska lecznica otrzymała za-
płatę za „nadwykonania” z tego 
okresu w wysokości blisko 2,2 
mln zł. NFZ argumentował do-
datkowo, że szpital został potrak-
towany tak jak inne w kraju. Sąd 
nie uznał jednak tych racji i kon-
tynuował proces. W jego trakcie 
grodziski szpital zmniejszył swo-
je roszczenia do niespełna 500 
tys. zł. Część pieniędzy udało się 
bowiem uzyskać od pacjentów. 

Ostatecznie Sąd Okręgowy 
w Warszawie uznał roszczenia 
lecznicy. To oznacza, że NFZ mu-
si zapłacić Szpitalowi Zachodnie-
mu w Grodzisku Mazowieckim 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

udzielone ponad limit określony 
w umowie, mogą być dochodzo-
ne na drodze sądowej”.  

Natomiast w uzasadnieniu sąd 
podkreślił, że Fundusz nie może 
uchylać się od płacenia, podno-
sząc argument, że umowa za-
warta pomiędzy nim a szpitalem 
dotyczy tylko pacjentów posia-
dających ubezpieczenie. Według 
sądu ratowanie życia ludzkiego 
nie może być ograniczone limi-
tami wynikającymi z kontraktów 
z NFZ. Co więcej mówi o tym na-
wet ustawa o działalności lecz-
niczej, zgodnie z którą lecznica 
nie może odmówić pomocy oso-
bie, której zdrowie lub życie jest 
zagrożone. W uzasadnieniu wy-
roku sąd powołał się również na 
ustawę o świadczeniach, która 
wspomina, że szpital nawet nie 
posiadając umowy z NFZ ma 
prawo do zapłaty za leczenie 
w stanie nagłym.

Czy inne szpitale pójdą śla-
dem grodziskiej lecznicy? Nie 
wiadomo. Pewne jest jednak, 
że wyrok sądu okręgowego da-
je im nadzieję na wygraną. War-
to jednak dodać, że od momentu 
wprowadzenia eWUŚ-a, to NFZ 
egzekwuje pieniądze od leczo-
nych, a nieubezpieczonych.  

ok. 500 tys. zł za leczenie osób 
nieobjętych ubezpieczeniem. 
Uzasadnienie wyroku ma aż 17 
stron. – Po ośmiu latach ciężkiej 
walki pokazaliśmy, że z NFZ też 
można wygrać. To precedenso-
wy wyrok, który otwiera pewne 
drzwi innym placówkom – twier-
dzi Krystyna Płukis, dyrektor 
grodziskiego szpitala. 

Co ciekawe, NFZ sam wska-
zał szpitalowi drogę w jaki spo-
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Szpital wygrał batalię z NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić grodziskiej 
placówce za leczenie pacjentów bez ubezpieczenia

Ekspresowy remont 
fragmentu targowiska?

PRUSZKÓW
Kolejny fragment 
pruszkowskiego 
targowiska przy 
ulicy Komorowskiej 
zostanie wyremontowany.

Urząd miasta w Pruszkowie wy-
łonił zwycięzcę przetargu na wy-
konanie przebudowy miejsca dla 
kupców. Początkowo planowano, 
że remont potrwa około dwóch 
miesięcy. Tymczasem zwycięska 
oferta przewiduje, że zostanie od 
zakończony w ciągu... dwóch dni. 
Czy to termin realny? – Też by-
liśmy zaskoczeni taką propozy-
cją. Jednak formalne wymogi 
postępowania wskazywały, że 
o jego roztrzygnięciu zdecydu-
je zaproponowana przez wyko-
nawców kwota i czas zakończenia 
prac. Pod tym względem była to 
najlepsza oferta – mówi Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału In-
westycji, Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej pruszkowskiego 
urzędu. A  jeśli dwie doby to za 
mało na przebudowę? – Od trze-
ciego dnia będziemy naliczać wy-
konawcy kary umowne – wyjaśnia 
naczelnik Korach.
W sumie do przetargu na re-
mont targowiska stanęło 10 fi rm. 
Większość z nich proponowała 
terminy kilkudziesięciodniowe. 
Nie do przebicia okazała się jed-
nak oferta złożona przez Usługi 

Brukarskie Józef Król z Opaczy 
Kolonii. Swoje usługi wykonaw-
ca wycenił na prawie 170 tys. zł. 
To już drugie postępowanie w tej 
sprawie. Poprzedni przetarg na 
przebudowę targowiska przy ul. 
Komorowskiej został unieważ-
niony z powodów formalnych. 
Elżbieta Korach: – Przebudowa 
rozpocznie się w lipcu. W tym cza-
sie kupcy będą mogli korzystać 
z miejsca na parkingu zastępczym 
od strony ulicy Pogodnej. 
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– Też byliśmy 
zaskoczeni taką 
propozycją – mówi 
Elżbieta Korach

Remont obejmie środkową część 
targowiska. Chodzi o odcinek 
znajdujący się pomiędzy bramami 
wejściowymi przy ul. Komorow-
skiej. Prace obejmą wykonanie 
odwodnienia oraz ułożenie no-
wej nawierzchni. W zeszłym 
roku podobne „odświeżenie” 
przeszedł odcinek od ul. Cera-
micznej do pierwszej bramy przy 
Komorowskiej. Wówczas również 
wykonano odwodnienie terenu 
oraz ułożono nową nawierzch-
nię bazaru.  (EL)

– Wykonawca 
zobowiązał się do 
zakończenia prac 
w październiku, 
a wszystko wskazuje 
na to, że nastąpi to na 
początku lipca – mówi 
burmistrz Kosiński
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sób ma dochodzić roszczeń za 
nieubezpieczonych pacjentów. 
Zrobił to w piśmie będącym od-
powiedzią na przedsądowe we-
zwanie do zapłaty wystawione 
przez szpital: „Umowy zawiera-
ne przez NFZ ze świadczenio-
dawcami dotyczą wyłącznie 
pacjentów ubezpieczonych. 
Natomiast świadczenia na 
rzecz osób nieubezpieczonych, 

–  To precedensowy 
wyrok – twierdzi 
Krystyna Płukis, 
dyrektor szpitala

 NFZ sam wskazał szpitalowi drogę w jaki sposób ma 
dochodzić roszczeń...
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MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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ul. Mostowa 7a, Pruszków 
(Żbików)

(wcześniej byliśmy na ul. Prusa 13)

Tel. 507 034 256, 
53 53 53 100

ul. Mostowa 7a, Pruszków 

REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK
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DENAR
lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,
sprzęt kuchenny do zabudowy,
czajniki, expresy, roboty kuchenne,  
odkurzacze, żelazka, telewizory,  
kina domowe, odtwarzacze DVD,  
dekodery DVB-T, komputery,
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria AGD,   
akcesoria RTV,  
akcesoria komp. 
i wiele innych.

Błonie ul. Rynek 3, tel. 22/755-56-74
Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51, tel. 22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK, tel. 22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

www.denar24.pl
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Do świetlicy trzeba dołożyć 
PĘCICE MAŁE
Budowa świetlicy 
wiejskiej w Pęcicach 
Małych pochłonie  
ok. 380 tys. zł. To więcej 
niż zakładał budżet 
gminy Michałowice. 
W sukurs przyszli  
radni – zdecydowali 
o dołożeniu 
brakujących środków.

Mieszkańcy Pęcic Małych z nie-
cierpliwością czekają na budo-
wę świetlicy, gdzie znajdą idealne 
miejsce do spotkań i sąsiedzkiej 
integracji. Niewielki budynek 
ma powstać przy ul. Brzozowej. 
Budowa powinna trwać w naj- 
lepsze, ale tak nie jest. Dlaczego?  
Trzeba było powtórzyć przetarg.

– W budżecie na budowę świe-
tlicy mamy zapisaną kwotę 300 
tys. zł. Przy pierwszym ogłosze-
niu przetargu zaproponowane 
kwoty przekraczały znacznie to, 
co mieliśmy w planie. Oferty by-
ły w okolicach 450 tys. zł – mó-
wił na majowej sesji rady gminy 

Krzysztof Grabka, wójt Micha-
łowic. – Ograniczyliśmy pewien 
zakres prac, uprościliśmy sprawę 
odwodnienia i ponownie ogłosili-
śmy przetarg. Teraz mamy kwotę 
około 380 tys. zł – dodawał.

To oznaczało, że radni musieli 
wyrazić zgodę na przesunięcia 
w budżecie i dołożenie braku-
jących pieniędzy. Jednak radny 
Edward Kozłowski dopytywał: 
– Czy jest to taka sama świe-
tlica jak w Komorowie Wsi? 
Jeśli tak to, ile tamta inwesty- 
cja kosztowała? Okazuje się, że 
pewne różnice między świelica-
mi są i to właśnie one mają wpływ 
na koszty. – Budynki mają po- 
dobne kubatury. Różnią się  
odległości przyłączy sieci, kana- 
lizacji i na tym powstają różni- 
ce w cenie – tłumaczył Grabka.

Dzięki dołożeniu pieniędzy 
na budowę świetlicy w Pęci-
cach Małych władze Michało-
wic mogą w końcu rozstrzygnąć 
przetarg. Budynek przy Brzo-
zowej powinien być gotowy  
w październiku br.  (AS)

W wakacje ruszą prace w parku
PODKOWA LEŚNA
Władze Podkowy 
znalazły fundusze  
na rewitalizację Parku 
Przyjaźni Polsko  
– Węgierskiej. Prace  
mogą ruszyć w wakacje.

Zielony zakątek między urzę-
dem miasta a stacją WKD ma 
stać się wizytówką miasta. Poja-
wią się alejki, które otoczą raba-
tę roślinną w kształcie podkowy. 
Poza tym możemy spodziewać 
się nowych ławek i większej licz-
by latarni. Zostaną też postawio-
ne systemy informacji miejskiej.

– Jeszcze w maju będzie ogło-
szony przetarg na wykonawców 
tego projektu. Wakacje są najlep-
szym okresem na realizację całe-
go przedsięwzięcia i to właśnie 

wtedy ruszymy z pracami – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej. – Obecnie w bud- 
żecie mamy 400 tys. złotych, 
otrzymaliśmy także dotację 
w wysokości 304 tys zł. Według  
naszych wyliczeń cała inwestycja 
wyniesie nieco ponad 900 tys. 
złotych – dodaje.

Zapytany o pozostałe środki 
burmistrz wyjaśnia: – Gromadzi-
my fundusze, ale mamy nadzieję, 
że po rozmowach z wykonawcą 
przetarg okaże się nieco tańszy 
niż zakładaliśmy.

Jak zapewnia Tusiński, pod ko-
niec maja zaplanowane są także 
prace dotyczące urządzenia pasa 
zieleni na ulicach Warszawskiej 
i Bukowej, a w przyszłym roku 
mają ruszyć roboty w Leśnym  
Parku Miejskim.  (MK)

Od kilku lat jest  
pan mieszkańcem 
Wężyka (gm. Grodzisk 
Maz). Dlaczego wybrał 
pan właśnie  
tę miejscowość?
– To akurat był zupełny przypa-
dek. Wybrałem się kiedyś na ka-
wę do znajomego, który mieszka 
w tych okolicach. Krajobraz tej 
części gminy całkowicie różni 
się od industrialnej strony pół-
nocnej. Mamy tu widok wprost 
z obrazów Chełmońskiego, to 
piękne miejsce. 

Trwa prostest 
mieszkańców 
przeciw budowie linii 
elektroenergetycznej 
Kozienice-Ołtarzew, 
która ma przebiegać 
m.in. przez gminy 
Jaktorów, Żabią Wolę 
i część gminy Grodzisk. 
Włączył się pan do tego 
sprzeciwu. Dlaczego?
– Bo nie chcę w tym miejscu 
ogromnych słupów. Gdziekol-
wiek by one nie powstały budzi-
łyby protesty, nikt nie chiałby 
mieć ich przed swoimi okna-
mi. Ale akurat w tym rejonie 
chodzi o ochronę naturalnego 
krajobrazu i ekosystemu. Du-
żo jeżdzę po kraju i po świe-
cie. Ostatnio byłem w Austrii. 
Tam takie inwestycje jak linie 
wysokiego napięcia puszczane 
są wzdłuż autostrad, czyli po te-
renie i tak straconym dla śro-
dowiska. Dlaczego nie można 
zrobić tak samo u nas. Psujmy 
to, co już jest zepsute.

komuś innemu, bo tam również 
będą protesty. Nikt nie chciałby 
mieć słupów wysokiego napięcia 
w pobliżu swojego domu. Należa-
łoby wybrać takie miejsce, gdzie 
straty w wyniku ich powstania 
będą najmniejsze. Tymczasem 
wybrano teren, który jest przy-
rodniczo bezcenny. To tak, jakby 
mieć najczystsze jezioro i wpuścić 
do niego ścieki. 

Sprzeciw wobec  
budowy linii zjedno 
czył mieszkańców  
kilku gmin. Dawno  
w naszym regionie nie 
obserwowaliśmy tak 
dużej mobilizacji  
we wspólnej sprawie.
– Tak, to bardzo budujące. Jako 
społeczeństwo na co dzień jeste-
śmy podzieleni, co widać szcze-
gólnie w dyskujach o krajowej 

Dlaczego akurat 
ten obszar jest tak 
wyjątkowy?
– To jeden z niewielu nieska-
żonych terenów jakie pozosta-
ły. Mamy tu i stare drewniane, 
przepiękne chałupy, mamy bocia-
ny, mamy lisie gniazda, wiele in-
nych gatunków zwierząt i piękne 
lasy. Nie możemy pozwolić, aby 
to wszystko zostało zniszczone, 
wycięte, rozjechane przez buldo-
żery, bo to bezpowrotna strata, ni-
gdy tego nie odbudujemy. Równie 
dobrze można by taką linię zbu-
dować na krakowskich Błoniach 

polityce. A tu ludzie zjednoczy-
li się, aby walczyć o swoje. Pa-
miętam kiedy przyjechałem na 
spotkanie organizowane przez 
mieszkańców w Firlejach. Kiedy 
zobaczyłem tylu ludzi, tę mobili-
zację, tę wspólną chęć ochrony je-
dynego w swoim rodzaju miejsca, 
to bardzo dodało mi to nadziei.  

Czy ta mobilizacja  
i sprzeciw odniosą 
według pana skutek?
– Na spotkaniu w Firlejach był 
także Andrzej Celiński, który 
dodawał otuchy mieszkańcom, 
mówił, że muszą wygrać, że to 
ich demokratyczne prawo, aby 
walczyć. I ja się z nim zgadzam. 
Musimy pamiętać, że zniszczo-
nych, wyciętych i rozjeżdżo-
nych lasów już nie odzyskamy. 
Mam wielką nadzieję, że ta linia  
tu nie powstanie. 

Ocalmy krajobraz Chełmońskiego
Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM, aktorem i mieszkańcem  
podgrodziskiego Wężyka, rozmawia Ewelina Latosek
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Sąd oddalił skargę dwóch radnych
NADARZYN 
Wojewódzki Sąd 
Administracyjny 
w Warszawie orzekł,  
że mandaty 
nadarzyńskich  
radnych Piotra  
Miszczuka i Marcina 
Zaborowskiego  
powinny zostać  
wygaszone.

Przypomnijmy: Piotr Miszczuk 
i Marcin Zaborowski zostali 

wybrani na radnych w listo-
padzie 2014 r. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem, do końca 
grudnia obaj mieli czas na zło-
żenie swoich oświadczeń ma-
jątkowych. Zrobili to jednak 
dopiero 2 marca, co wpłynęło 
na podjęcie decyzji o wygasze-
niu im mandatów. 9 marca na 
sesji nadarzyńskiej rady gmi-
ny odbyło się głosowanie w tej 
sprawie. Uchwała została przy-
jęta zdecydowaną większością 
(dziewięciu radnych głosowało 

za wygaszeniem mandatów, pię-
ciu było przeciwnych). Miszczuk 
i Zaborowski złożyli na decyzję 
rady gminy skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. 
18 maja wydał on w tej sprawie 
wyrok. – Sąd podtrzymał nasze 
uzasadnienie i w całości oddalił 
skargę. Pouczył też obu radnych, 
że jako osoby publiczne, wybra-
ne przez obywateli, powinni prze-
strzegać prawa – mówi Danuta 
Wacławiak, przewodnicząca ra-
dy gminy w Nadarzynie.

Radnym przysługuje prawo 
złożenia skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. – Myślę, że skorzystają 
z tej możliwości. Do czasu pod-
jęcia decyzji przez NSA Piotr 
Miszczuk i Marcin Zaborowski 
pozostaną członkami rady gminy, 
będą mogli brać udział w sesjach 
rady i posiedzeniach komisji, 
a także będą otrzymywali diety. 
Możliwe, że potrwa to nawet kilka 
miesięcy – tłumaczy przewodni-
cząca Wacławiak.  (KS)

albo w warszawskich Łazienkach, 
a na Giewoncie zamiast krzyża 
postawić nadajnik. Zarobimy na 
tym mnóstwo pieniędzy, ale co 
z tego, skoro poświęcimy coś du-
żo droższego.

Za budową linii 
przemawia argument, 
że to kwestia 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
– Oczywiście ja rozumiem, że 
gdzieś musi ona powstać. Nie 
chodzi o to, żeby podrzucić ją 

– Mam wielką 
nadzieję, że ta linia 
tu nie powstanie 
– mówi Andrzej 
Grabowski
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NADARZYN
Pruszkowska policja zatrzymała 
mężczyznę podejrzanego o zabój-
stwo mieszkanki Nadarzyna. Ciało 
31-letniej kobiety w jednym z domów 
znaleziono 20 maja. – Został zatrzy-
many mężczyzna. Więcej informacji 
w sprawie udziela prokuratura – mó-
wiła asp. Karolina Kańka, rzecznik 

pruszkowskiej policji. Co więc usły-
szeliśmy w prokuraturze? – To do-
piero pierwszy dzień śledztwa, mogę 
więc jedynie powiedzieć, że jest 
ono prowadzone w sprawie zabój-
stwa. Mężczyzna został zatrzymany 
w charakterze podejrzanego – twier-
dził Andrzej Zwoliński, zastępca 

Zatrzymano mężczyznę 
podejrzanego o zabójstwo 

prokuratora rejonowego w Prusz-
kowie. Wciąż nie wiadomo było, 
w jakich okolicznościach doszło do 
tragedii. – W najbliższym czasie zo-
stanie zarządzona sekcja zwłok, 
dzięki której będziemy mogli poznać 
bezpośrednie przyczyny śmierci  
kobiety – mówi prok. Zwoliński. (KS)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Na koncert z okazji Dnia Matki za-
prasza Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim. Na scenie 
pojawią się śpiewaczki Justy-
na Reczeniedi i Vladyslava Vdo-
vychenko. Panie zaśpiewają przy 
akompaniamencie gitary, perku-
sji, gitary basowej i instrumentów 

klawiszowych. Publiczność bę-
dzie mogła usłyszeć najpiękniej-
sze przeboje Anny German, której 
legenda odżyła po emisji serialu 
„Anna German – tajemnica białe-
go anioła” (aktorka Joanna Moro 
śpiewała tam głosem Vladysla-
vy Vdovychenko). Młodzi artyści 

Centrum kultury zaprasza 
na koncert z okazji Dnia Matki

zaczęli śpiewać jej piosenki, po-
jawili się kolejni fani jej głosu 
i kompozycji. Start koncertu: po-
niedziałek, 25 maja, godz. 19. Miej-
sce; Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowiec-
kim, ulica Spółdzielcza 9. Bilety 
w cenie 40 zł. (KS)

Piątek, 22 Maja 2015

Są pieniądze 
na drzewa obok 
Toeplitzówki
BRWINÓW
Gmina Brwinów 
otrzymała dotację. 
Dzięki pozyskanym 
środkom możliwe 
będzie zadbanie 
o drzewa rosnące 
w parku okalającym 
Pałacyk Toeplitza 
w Otrębusach.

Po przeprowadzonych w ze-
szłym roku pracach, dzięki 
którym nowe oblicze zyskał 
zabytkowy Pałacyk Toeplit-
za, przyszła pora na „na przy-
rodę”. Do końca listopada 
tego roku zostaną wykonane 
m.in. cięcia pielęgnacyjne, 
techniczne i redukcja koron 
ponad 350 drzew okalających 
pałacyk. W planach jest także 
zdjęcie z drzew jemioły, zabez-
pieczenie przed szkodnikami 
kasztanowców, założenie wie-
losezonowych pułapek fero-
monowych, a także zadbanie 
o te drzewa, w których koro-
nach znajdują się gniazda
ptaków. Do połowy paździer-
nika trwa okres lęgowy, dlate-

go przeprowadzenie niektó-
rych robót będzie możliwe do-
piero po jego zakończeniu.

Koszt prac pielęgnacyjnych 
w parku przy pałacu wycenio-
no na kwotę blisko 45 tys. zł. 
Ich sfi nansowanie będzie moż-
liwe dzięki dotacji otrzymanej 
od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pieniądze na 
pielęgnację drzew Brwinów 
dostał nie po raz pierwszy. Kil-
ka lat temu do budżetu gminy 
trafi ło prawie 400 tys. złotych. 
Dzięki tym środkom możliwe 
było zadbanie o ponad 400 po-
mników przyrody, które rosną 
na terenie Brwinowa i okolic.

W zabytkowym Pałacyku 
Toeplitza w Otrębusach mie-
ści się poczta, ośrodek zdro-
wia i biblioteka. W ramach 
remontu wykonanego w latach 
2013 – 2014 udało się m.in. 
zadbać o elewację budynku, 
wymienić stolarkę okienną, 
odbudować taras, a także od-
restaurować balkon, wieżycz-
kę oraz schody.  (KS)

Sfi nansowanie 
prac będzie 
możliwe dzięki 
dotacji otrzymanej 
od WFOŚiGW

Temat szkółki piłkarskiej żyje
GRODZISK MAZOWIECKI 
Nadal nie wiadomo, kiedy 
i czy w ogóle na terenie 
Grodziska powstanie 
ośrodek Akademii 
Piłkarskiej Legii. – Temat 
żyje. Sprawa jest w toku 
– mówi wiceburmistrz 
Piotr Galiński.

O tym, że mistrzowie Polski chcie-
liby utworzyć w Grodzisku Ma-
zowieckim szkółkę piłkarską 
informowaliśmy ponad miesiąc te-
mu. Miasto było w gronie ścisłych
kandydatów z którymi klub z ulicy 
Łazienkowskiej prowadził roz-
mowy. Sprawa miała się rozstrzyg-
nąć w ciągu dwóch, trzech tygodni.

Okazuje się, że nadal jest w to-
ku. – Temat jak najbardziej żyje 

– zapewnia Piotr Galiński, za-
stępca burmistrza miasta. Pod-
kreśla, że Grodzisk poczynił 
konkretne działania. – Podczas 
ostatniej sesji zapadła uchwała 
o zakupie gruntów na te potrze-
by. Mowa o terenach na pogra-
niczu Grodziska i Chlebni. Był 
to pierwszy krok w tej sprawie. 
Teraz musimy czekać i patrzeć 
co będzie dalej – dodaje.

Zapewne kolejnym krokiem 
byłoby podpisanie listu intencyj-
nego w sprawie budowy ośrodka. 
– Faktycznie nie został on jeszcze 
podpisany, mimo że rozmowy 
trwają i są na dość zaawansowa-
nym etapie – przyznaje z kolei Er-
nest Waś, dyrektor wykonawczy 
Akademii Piłkarskiej Legii. Za-
pytany, czy oby nie pojawiły się 

jakieś problemy w trakcie nego-
cjacji odpowiada krótko: – Nie. 
Potrzeba po prostu czasu na pew-
ne procesy związane z obiema 
stronami. Waś dodaje: – Wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku. Myś-
lę, że na początku czerwca spra-
wa powinna się wyjaśnić.

Jeśli Legia porozumie się 
z włodarzami Grodziska, to bu-
dowa szkółki piłkarskiej mogłaby 
ruszyć w przyszłym roku. We-
dług szacunków inwestycja po-
chłonęłaby 40 mln zł. Zgodnie 
z planami w skład kompleksu 
weszłoby pięć boisk piłkar-
skich, bursa na 250 zawodników 
w wieku gimnazjalnym i liceal-
nym oraz strefy lekkoatletyczna 
i rekreacyjna, dostępne również 
dla mieszkańców.  (MAP)

Ostatni dzwonek na zapisy
PRUSZKÓW
Już niedługo „Bieg 
Wolności”. Kto chce 
w nim wystartować, 
ma coraz mniej czasu 
aby się zapisać.

Uczestnicy zawodów wyruszą 
na trasę w niedzielę 31 maja. Prze-
biegną 10-kilometrową „pętlę”
ulicami miasta. Chętni mogą zgła-
szać swój start za pomocą for-
mularza internetowego. Taka 
możliwość będzie jednak jeszcze 
tylko przez najbliższe kilka dni. 
Po 26 maja zapisy będą przyj-
mowane wyłącznie w biurze za-
wodów. Internetowa rejestracja
to koszt 55 złotych. Zapisy oso-
biste będą o 10 zł droższe. Każ-
dy z uczestników, oprócz numeru 

startowego i agrafek, otrzyma oko-
licznościową koszulkę, napój na 
trasie i na mecie oraz przekąskę 
po zakończeniu biegu. Przypo-
mnijmy, że w poprzedniej edy-
cji biegu wzięło udział 475 osób.

10-kilometrowa trasa popro-
wadzi od stadionu miejskiego 
ulicami: Bohaterów Warszawy, 
Bolesława Prusa, Gordziałkow-
skiego, Polną oraz al. Armii Kra-
jowej. Przewiduje pętlę wokół 
BGŻ Arena i powrót al. Armii 
Krajowej, Lipową, Kraszew-
skiego i przez Park Potulickich.

Start biegu: niedziela, 31 maja, 
godz. 10, Stadion miejski w Prusz-
kowie, ul. Bohaterów Warsza-
wy 4. Regulamin imprezy dos-
tępny jest na stronie pruszkow-
skibiegwolnosci.pl.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Rozbudowa Zespołu 
Szkół w Komorowie 
trwa. Ale już dziś 
wiadomo, że nowe 
skrzydło placówki 
nie będzie gotowe 
w pierwotnie 
zakładanym terminie. 
– Na opóźnienie 
miały wpływ różne 
czynniki – twierdzą 
urzędnicy. 

Z espół Szkół w Komoro-
wie składa się ze szkoły 
podstawowej, gimnazjum 

i liceum. W tych placówkach 
uczy się blisko 950 dzieci. Kło-
pot jednak w tym, że budynki
są zbyt małe, by zapewnić do-
godne warunki do nauki wszyst-
kim uczniom. 

Brak miejsca w szkole był 
przyczyną wielu problemów. Je-
den z nich dotyczył zapisów dzie-
ci z klas II-VI na szkolne obiady. 
Rodzice uczniów mocno się o to 
pospierali. Na szczęście sprawę 
udało się rozwiązać. Kilka mie-
sięcy później pojawił się pomysł 
rozwiązania problemów lokalo-
wych komorowskiej placówki. 
Chodziło o przeniesienie liceum 
ogólnokształcącego do Pruszko-
wa. Ta propozycja spotkała się 
jednak ze zdecydowanym sprze-
ciwem lokalnej społeczności. 
Ostatecznie radni z gminy Mi-
chałowice stwierdzili, że liceum 
zostaje w Komorowie. 

Z tego powodu trzeba było szu-
kać innych rozwiązań na rozluź-
nienie ścisku w szkole. Zapadła 
więc decyzja o rozbudowie pla-
cówki. Realizacja tego przedsię-
wzięcia również nie przebiega 
gładko. W pierwszej kolejno-
ści pojawiły się problemy z pro-
jektem nowego skrzydła. Wielu 

mieszkańców Komorowa twier-
dziło, że jest on źle przygotowa-
ny. Później rozgorzała batalia 
o wycinkę drzew, bez której pra-
ce budowlane nie mogłyby ru-
szyć. Potem inwestycja na kilka 
miesięcy znalazła się w martwym 
punkcie. A to wszystko przez pro-
blemy związane z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

Ostatecznie roboty budowlane 
na terenie przy al. Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie wystartowały 

Nowe skrzydło z opóźnieniem
Ciągnie się sprawa rozbudowy szkoły w Komorowie

A jak sprawa wygląda dziś, po bli-
sko trzech miesiąca od rozpoczęcia 
prac? Krzysztof Grabka: – Wiemy 
już, że wrześniowego terminu nie 
uda nam się dotrzymać. Na czas 
matur spowolniliśmy prace, by 
nie przeszkadzać uczniom w eg-
zaminach. Nie chcieliśmy, by za-
mieszanie na budowie wpłynęło na 
ich wyniki. Zwłaszcza, że roboty są 
prowadzone tuż obok sali gimna-
stycznej, w której pisano matury. 

Niestety, nowego terminu za-
kończenia prac jeszcze nie wy-
znaczono. – W tym tygodniu spo-
tykamy się z wykonawcami. Har-
monogram inwestycji jest dyna-
miczny i staramy się go na bieżąco 
dostosowywać – powiedział nam 
Józef Kawiorski, kierownik Re-
feratu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Michałowice. 
I dodał: – Do września chcemy 
natomiast zakończyć termomo-
dernizację starej części szkoły. 

Oprócz nowego skrzydła szkoły, 
z którego korzystać będą głównie 
uczniowie klas IV-VI w ramach in-
westycji rozbudowywana jest rów-
nież sala gimnastyczna. Wzbogaci 
się ona o nowe zaplecze szatnio-
wo-magazynowe oraz trybuny na 
245 miejsc. Natomiast w budyn-
ku, w którym dziś mieści się pod-
stawówka, mają się uczyć dzieci 
z oddziałów zerowych oraz klas 
I-III, znajdzie się tam też stołów-
ka z kuchnią. 

 Roboty budowlane wystartowały na początku tego roku
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Ciągnie się sprawa rozbudowy szkoły w Komorowie

Jechali autami „po kielichu”, 
teraz poniosą konsekwencje

REGION
Miniony weekend 
okazał się wyjątkowo 
pracowity dla 
policjantów 
z grodziskiej drogówki. 
W ciągu dwóch dni 
zatrzymali aż pięciu 
kierowców, którzy 
prowadzili „na 
podwójnym gazie”.

Zaczęło się od 42-letniego 
mężczyzny, który w sobotę (16 
maja) pędził fordem po dro-
gach na terenie gminy Żabia 
Wola. Jego jazda była na ty-
le „brawurowa”, że inni pro-
wadzący byli zmuszeni do 
zmiany pasa drogowego. Prze-
prowadzone badanie pozwo-
liło ustalić, że kierowca miał 
w organizmie 1,5 promila al-
koholu. Kilka minut później 
holowaniem auta na policyj-
ny parking skończyła się kon-
trola 27-latka przeprowadzona 
przez funkcjonariuszy z Mila-
nówka. Kierujący seatem miał 
w organizmie 1,2 promila alko-
holu. Ok. godz. 20 mundurowi 
zatrzymali jadącego wężykiem 
kierowcę fi ata. 36-latek miał 
we krwi 2,5 promila alkoholu.

Niedzielny (17 maja) po-
ranek rozpoczął się pechowo 
dla 46-letniego kierowcy da-
ewoo zatrzymanego do kontro-
li w Grodzisku Mazowieckim. 
Nie dość, że miał w organizmie 

1,5 promila alkoholu, to jeszcze 
prowadził auto pomimo sądo-
wego zakazu. Teraz mężczy-
zna odpowie za oba popełnione 
czyny. Feralną serię pijanych 
kierowców zamyka zatrzymany 
w Milanówku 36-latek. Usiadł 
za kółkiem rovera pomimo 
1,5 promila alkoholu we krwi.

Policja przypomina, że od 18 
maja obowiązują nowe prze-
pisy ruchu drogowego. W ich 
świetle kierowcy, którzy nie 
wylewają za kołnierz, będą 
obciążeni większymi sank-
cjami. Zmienił się m.in. czas 
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obowiązywania sądowego za-
kazu prowadzenia pojazdów 
(z 10 na 15 lat), a także wyso-
kość zasądzanych kar pie-
niężnych (nawiązki nie bę-
dą mniejsze niż 5 tys. zł, przy 
czym osoba, która będąc pod 
wpływem alkoholu spowodu-
je wypadek, będzie musiała za-
płacić nawiązkę w wysokości 
10 tys. zł).   (KS)

Policja przypomina, 
że od 18 maja 
obowiązują nowe 
przepisy ruchu 
drogowego

na początku tego roku. Ale już 
wtedy pojawiły się obawy, że 
wrześniowy termin zakończe-
nia inwestycji może nie zostać 
dotrzymany. – Wykonawca pra-
cuje nad nowym harmonogra-
mem budowy. Mam nadzieję, że 
uda się nadrobić stracony czas 
i dotrzymać wrześniowego ter-
minu, ale w tej chwili niczego 
nie możemy obiecać – podkre-
ślał w lutym Krzysztoft Grabka, 
wójt Michałowic. 

Wójt Krzysztof 
Grabka: – Wiemy 
już, że wrześniowego 
terminu nie uda 
nam się dotrzymać
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Jechali autami „po kielichu”, 
teraz poniosą konsekwencje
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PRUSZKÓW
Starostwo powiatowe szuka fi rmy, 
która wyremontuje fragment ulicy 
Robotniczej w Pruszkowie. W jakim 
stanie jest ta droga (dziury, nierów-
ności) wie każdy kierowca, który 
choć raz przejeżdżał przez dziel-
nicę Gąsin. A który odcinek Robot-
niczej ma iść do naprawy? Chodzi 

o fragment od ulicy Promyka do 
ul. Kaletniczej. W zakres prac wej-
dzie frezowanie nawierzchni drogi, 
remont chodników oraz zjazdów 
na posesje. Kiedy ruszą roboty na 
Robotniczej i jak będzie wygląda-
ła organizacja ruchu w ich trak-
cie? Wykonawcę prac powinniśmy 

Fragment ulicy Robotniczej 
pójdzie do remontu

poznać na przełomie maja i czerw-
ca. Kierowcy będą jednak musie-
li przygotować się na utrudnienia, 
ponieważ zamknięcia drogi są nie-
uniknione. Remont odcinka Robot-
niczej ma trwać maksymalnie 
100 dni, a prace ruszą prawdopo-
dobnie w wakacje. (AS)

Piątek, 22 Maja 2015

Lustro poprawi bezpieczeństwo
MILANÓWEK
O poprawę 
bezpieczeństwa na 
ulicach w rejonie 
Zespołu Szkół nr 1 
apeluje jeden
z mieszkańców
Milanówka.

Pan Piotr, który bezskutecznie 
starał się w milanowskim magi-
stracie telefonicznie uzyskać od-
powiedzi na nurtujące go pytania, 
postanowił zadać je przez inter-
net. Na witrynie urzędu poruszył 
więc kwestię bezpieczeństwa 
w okolicach Zespołu Szkół nr 1.

– Na skrzyżowaniu ulic Szkol-
nej i Głowackiego było kiedyś 
(przed remontem ogrodzenia 
i chodnika przynależnych do 
parafi i) lustro drogowe popra-
wiające widoczność i ułatwiają-
ce wyjazd/przejście przez drogę. 
Obecnie lustra nie ma i nikt nie 
jest mi w stanie udzielić odpo-
wiedzi, kiedy powróci na swo-
je miejsce. Jest to szczególnie 
niebezpieczne skrzyżowanie, 
gdyż widoczność jest bardzo 
ograniczona z powodu gęstego 
żywopłotu posesji sąsiadują-
cych bezpośrednio ze skrzyżowa-
niem – pisze pan Piotr. Podkreśla 
przy tym, że szczególnie chodzi 
o bezpieczeństwo dzieci.

Porusza też kolejną kwestię. 
– Druga sprawa to spowalnia-
cze prędkości na ulicy Marszał-
kowskiej, a konkretnie ich brak. 
Jestem świadkiem bardzo nie-
bezpiecznych sytuacji, które 
mrożą krew w żyłach z powodu 

pędzących, czasami z ogromną 
prędkością samochodów. Propo-
nuję rozwiązanie zastosowane 
na skrzyżowaniu ulicy Podleśnej 
i Leśny Ślad, czyli podwyższo-
ne skrzyżowanie. Rozwiązanie 
takie w najniebezpieczniejszym 
skrzyżowaniu ulic Marszałkow-
skiej i Głowackiego rozwiąza-
łoby ten problem raz na zawsze 
– twierdzi mieszkaniec.

Co na to urząd? W sprawie lu-
stra... – Potrzeba została odno-
towana i w najbliższym czasie 
zostanie zrealizowana – infor-
muje Joanna Sierpińska, p.o. 

Spotkania szybko nie będzie
GRODZISK MAZOWIECKI
Nie dojdzie do tak 
oczekiwanego 
przez mieszkańców 
Łąk spotkania 
z burmistrzem 
Grodziska. Przynajmniej 
w najbliższym czasie...

Najpierw padł termin po Wiel-
kanocy, później spotkanie miało 
zostać zorganizowane na prze-
łomie kwietnia i maja, a ostatnio 
mówiło się o połowie maja. Dziś 
już wiadomo, że spotkania, póki 
co, nie będzie.

Powód? Protest mieszkańców 
przeciwko budowie obwodnicy 
Grodziska. – Póki ta sprawa nie 
zostanie wyjaśniona ciężko bę-
dzie mi organizować spotkania. 
Boję się, iż zostanę odebrany jako 
ten, który napuszcza jednych na 

drugich. Tego absolutnie nie chcę 
– mówi Grzegorz Benedykciński.

Mieszkańcy Łąk muszą więc 
uzbroić się w cierpliwość. O ile 
budowa parków przy ul. Teo-
dory i na Górkach Szwedzkich 
wywołała ich radość, tak kręcą 
nosem w kwestii stawiania kolej-
nych domów komunalnych w tej 
dzielnicy. – Jak już mówiłem bu-
dujemy tam domy, aby zlikwido-
wać w centrum miasta slumsy. 
Poza tym, domy powstaną tuż 
przy kładce. I co? Ich mieszkań-
cy niby w Łąki będą wchodzić – 
pyta nieco ironicznie burmistrz 
Grodziska. Benedykciński przy-
znaje, że Łąki są bardzo aktywne 
jeśli chodzi o protesty. – Faktycz-
nie jest tam bardzo zaangażo-
wana ekipa oponentów, która 
robi wszystko, aby utrudnić mi 
życie – puentuje.  (MAP)
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PIASTÓW
Czy w Piastowie 
niebawem zacznie 
działać Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji? 
Decyzję o jego 
powołaniu (lub nie) 
na najbliższej sesji 
podejmą radni. 

Z godnie z zapisami uchwa-
ły Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji (MOSiR) 

w Piastowie prace miałby rozpo-
cząć już 1 czerwca tego roku. Jed-
nostka znalazłaby miejsce przy 
al. Tysiąclecia 1, czyli na miej-
skim stadionie. Mienie jakie trafi  
w jej „ręce” to wspomniany sta-
dion oraz teren rekreacyjny przy 
ul. Sowińskiego w Piastowie. Do 
zadań MOSiR-u miałyby nale-
żeć m.in. organizowanie imprez 
sportowych i kulturalnych, pro-
wadzenie zajęć sportowo-rekre-
acyjnych (w tym rehabilitacji 
dla niepełnosprawnych), orga-
nizowanie obozów sportowych 
i kolonii oraz zarządzanie powie-
rzonymi obiektami. Sterującym 
byłby powołany przez burmistrza 
kierownik. 

Skąd pomysł utworzenia MO-
SiR-u i czy jest on w Piastowie 
potrzebny? Postanowiliśmy to 
sprawdzić. – Dziś w Piastowie 
brakuje takiej jednostki. Dla 
przykładu stadionem miejskim 
opiekuje się stowarzyszenie, 
które prowadzi klub sportowy. 
Stowarzyszenie jednak nie ma 
obowiązku organizowania in-
nych przedsięwzięć wykracza-
jących poza jego statut. I tak Dni 

się nad statutem jednostki. I tu 
mogą pojawić się obiekcje. MO-
SiR ma bowiem odpowiadać za 
udostępnienie obiektów m.in. 
placówkom oświatowym, stowa-
rzyszeniom, klubom sportowym 
w formie odpłatnej lub darmo-
wej. Kłopot w tym, że w statu-
cie pojawił się zapis dotyczący 
odpłatnego udostępniania MO-
SiR osobom indywidualnym. 
Czy to oznacza, że teren przy 
ul. Sowińskiego zostanie ogro-
dzony i zamknięty na kłódkę, 
a korzystać będzie można ty-
ko gdy zapłacimy? Uspokaja-
my. – Zależy nam na tym, by 
obiekty sportowe w mieście 
były dostępne dla mieszkań-
ców. Zastanawiamy się nad wy-
korzystaniem boisk szkolnych 

Piastowa czy inne imprezy mu-
simy już organizować sami. Je-
śli radni wyrażą zgodę i uda nam 
się powołać MOSiR do życia to 
sprawami związanymi z podpi-
sywaniem umów z dostawcami 
prądu będzie się zajmował kie-
rownik. Obecnie takie rzeczy 
musi robić burmistrz – twierdzi 
Konrad Rytel, wiceburmistrz 
Piastowa. I dodaje: – Nie będzie 
to jakaś rozbudowana jednost-
ka zatrudniająca 50 ludzi. Myśli-
my raczej o dwóch etatach.

MOSiR miałby nie tylko za-
rządzać obiektami sportowymi, 
ale dbać również o rozbudo-
wę takiej bazy w Piastowie. I tu 
w pierwszej kolejności przycho-
dzi na myśl wyczekiwany przez 
młodych mieszkańców ska-
tepark. – To na pewno będzie 
jedno z zadań nowo powołanej 
jednostki. To właśnie kierownik 

w wakacje. W planach jest też 
skoordynowanie terenów sta-
dionu miejskiego z miejscem 
znajdującym się wokół liceum 
ogólnokształcącego. W spra-
wie przejęcia działki prowa-
dzimy już rozmowy z powiatem 
pruszkowskim. Tam mógłby po-
wstać np. kompleks rekreacyj-
ny – mówi nam Konrad Rytel. 
– Jeśli chodzi o wykorzystywa-
nie poszczególnych terenów, to 
regulaminy użytkowania będzie 
musiał określić kierownik MO-
SiR-u – dodaje wiceburmistrz.

O tym, czy MOSiR zostanie 
powołany do życia zdecydują 
piastowscy radni. Ich decyzję 
powinniśmy poznać 26 maja. 
Rytel: – Liczymy na to, że rad-
ni poprą ten pomysł. 

W planie sternik sportowych obiektów
Radni zdecydują, czy zacznie działać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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MOSiR-u ma prezentować po-
mysły i koncepcje poszerzenia 
oferty rekreacyjnej i sportowej 
– podkreśla Rytel.

Oprócz uchwały powołującej 
do życia MOSiR-u radni pochylą 

Decyzję radnych 
powinniśmy 
poznać 26 maja.
Wiceburmistrz 
Rytel: – Liczymy
na to, że poprą 
ten pomysł

Owczarki niemieckie siały postrach
NADARZYN
Niedawno postrach 
u mieszkańców Starej 
Wsi siały dwa błąkające 
się owczarki niemieckie. 
Właściciela zwierząt 
ukarano mandatem, 
ale obawy pozostały...

Sprawę czworonogów, w dodatku 
z... obciętymi ogonami, nagłośni-
li internauci. Na facebookowym 
profi lu Starej Wsi pojawiły się nie-
pokojące wpisy mieszkańców, któ-
rzy alarmowali o problemie przy 
ulicach Tarniny, Głogowej i oko-
licach pętli autobusowej. To wła-
śnie w tych rejonach błąkały się 
niemieckie owczarki. – Te psy nie 
dość że straszą ludzi, to szczeka-
ły i goniły mnie z dziećmi jak je-
chaliśmy na rowerze, to przy tym 
prawie wpadły mi pod auto – pisze 
jedna z mieszkanek. – Kilka mie-
sięcy temu rzuciły się na nas na 
Głogowej – biegające bez smyczy, 

właściciel nawet się nie pofatygo-
wał, żeby je odwołać, a był kilka 
kroków dalej – twierdziła kolejna.

W środę (13 bm.) jeden 
z mieszkańców zgłosił sprawę 
Straży Gminnej w Nadarzynie. 
Jak się okazuje, strażnicy o pro-
blemie informowani byli kilku-
krotnie, podobnie jak policja. 
– Faktycznie temat był zgłaszany 

mandatem. Zobowiązano go 
również do zabrania psów na te-
ren posesji. Po kilku godzinach 
otrzymaliśmy jednak kolejne we-
zwanie dotyczące tego samego 
problemu. Psy ponownie biega-
ły po ulicy – dodaje. Mundurowi 
zdecydowali się więc skierować 
wniosek do sądu. Psy natomiast 
zostały odłowione, jednak jesz-
cze tego samego dnia ze schroni-
ska odebrał je właściciel.

Zarówno strażnicy, jak i miesz-
kańcy Starej Wsi zdają sobie 

sprawę, iż upilnowanie czworo-
nogów może nie być łatwym za-
daniem, ale... – Jeśli ich właściciel 
nie daje sobie z tym rady, to powi-
nien postarać się choćby o kojec 
czy długą smycz, tak, aby psy nie 
wychodziły poza teren posesji – 
uważa komendant Piskorz. I do-
daje: – Nie są to zaniedbane psy. 
Nie są również zbytnio agresyw-
ne. Jednak nie mają prawa bie-
gać bezpańsko po miejscowości 
w szczególności, kiedy  budzą oba-
wy mieszkańców.  (MAP)

Sprawę 
czworonogów 
w Starej Wsi 
nagłośnili internauci
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kierownika Referatu Technicz-
nej Obsługi Miasta. Natomiast 
w kwestii ul. Marszałkowskiej 
każe uzbroić się w cierpliwość. 
– Wykonanie wyniesionego 
skrzyżowania u zbiegu ulic Mar-
szałkowskiej i Głowackiego bę-
dzie możliwe po zabezpiecze-
niu środków fi nansowych na ten 
cel. Projekt zmian w budżecie 
w zakresie którego ujęto rów-
nież budowę skrzyżowania wy-
niesionego, będzie przedmiotem 
obrad na najbliższej sesji Rady 
Miasta – czytamy w odpowiedzi 
na pytanie mieszkańca.  (MAP)

Urząd w sprawie 
lustra: potrzeba 
zostanie 
zrealizowana

– przyznaje Adam Piskorz, ko-
mendant nadarzyńskiej straży. 
Informuje jednocześnie, że na 
miejsce wysłano patrol. – Wła-
ściciel zwierząt ukarany został 

Radni zdecydują, czy zacznie działać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Prusz-
ków zaprasza na kolejną odsło-
nę cyklu „Kino w Pawilonie”. Tym 
razem wyświetlony zostanie „Pro-
meteusz”. Film w reżyserii Ri-
dley'a Scotta przedstawia losy 
grupy naukowców podróżujących 
po najmroczniejszych zakątkach 

wszechświata. W jakim celu jest 
prowadzona wyprawa? Wszyscy 
szukają początków rodzaju ludz-
kiego. Zamiast tego odkrywają coś 
zupełnie innego i, jak się okazu-
je, niebezpiecznego. Rozpoczyna 
się batalia o przyszłość całej ludz-
kości. Kto wygra tę walkę? Tego 

W Kawiarni Pawilon 
obejrzymy fi lm  „Prometeusz”

dowiemy się oglądając fi lm „Prome-
teusz”. Dreszczyk emocji podczas 
seansu będzie można „doprawić” 
pyszną kawą. Projekcja: 22 maja 
(piątek) godz. 20. Miejsce: Kawiar-
nia Pawilon, al. Wojska Polskiego 52, 
Pruszków. Wstęp wolny. W lokalu 
liczba miejsc jest ograniczona. (AS)

Piątek, 22 Maja 2015

FOTOMIGAWKA

 Na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Przyszłości (z dawną 
Działkową) w Pruszkowie zderzyły się trzy samochody osobowe. 
Do wypadku doszło 19 maja na wysokości stacji paliw BP na 
trasie 719. – W tej chwili trudno jeszcze określić jakie były przy-
czyny zderzenia, prawdopodobnie jeden z kierujących wymusił 
pierwszeństwo, ale to ustalą policjanci z wydziału drogowego 
– mówiła krótko po zdarzeniu asp. Karolina Kańka z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. W wyniku wypadku jedna osoba 
została poszkodowana. – Pacjent doznał powierzchownego urazu 
głowy. Został przewieziony do szpitala na Wrzesinie – powiedział 
Aleksander Hepner, rzecznik Falck Medycyna.  (EL) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa tunelu pod torami 
PKP w ciągu grodziskiej 
ulicy Bałtyckiej wkroczyła 
w decydującą fazę. Jaki 
będzie efekt końcowy?
 

Z a powstanie przeprawy 
pod torowiskiem odpo-
wiada PKP PLK. Inwe-

stycja realizowana jest w ramach 
potężnego projektu moderniza-
cji całej linii kolejowej na szlaku 
Warszawa-Skierniewice. Prace 
na Bałtyckiej rozpoczęły się po-
nad rok temu, w marcu 2014 r. Ich 
postęp widać gołym okiem, ale sa-
ma konstrukcja tunelu budzi kon-
trowersje wśród mieszkańców. 

Na forach internetowych i por-
talach społecznościowych trwa 
dyskusja, czy nowa przeprawa po-
wstanie w terminie i czy nie popeł-
niono błędu przy projektowaniu 
wysokości samego tunelu. – Wy-
gląda to tak, jakby nie przewidzia-
no w tym miejscu przejazdu dla 
służb ratowniczych lub niewiel-
kich samochodów dostawczych 
– ocenia jeden z internautów. In-
ny dorzuca:  – Na pierwszy rzut 
oka wydaje się jakby miało się 
tam zmieścić co najwyżej porsche.

Z pytaniami o rzeczywistą wy-
sokość tunelu i jego przeznacze-
nie zwróciliśmy się bezpośrednio 
do PKP PLK, jednak udało nam 
się uzyskać tylko ogólnikowe za-
pewnienie, że zarówno służby 
ratownicze jak i niewielkie „do-
stawczaki” nie powinny mieć pro-
blemu z przejazdem. – Budowa 
każdego obiektu tego typu wy-
maga bezwzględnie uzgodnień 
z zarządcą dróg i co za tym idzie 
ze służbami ratunkowymi. Bez 
takich uzgodnień przeprowa-
dzanych na etapie projektowania 
nie mielibyśmy prawa rozpoczy-
nać inwestycji – poinformował 

Maciej Dutkiewicz z biura pra-
sowego PKP PLK. 

Konkretniejsze wyjaśnienia 
usłyszeliśmy od Piotra Galińskie-
go, wiceburmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. – Skrajnia tunelu (czyli 
rzeczywista wysokość – przyp. red.) 
wynosi 2,5 metra. Nie obawiamy 
się o samochody służb ratowni-
czych – mówi. – Problem z prze-
jazdem mogą mieć jednak ciężkie 
samochody gaśnicze. Na pewno nie 
zmieszczą się tam duże ciężarówki
i TIR-y – przyznaje Galiński. 

A jak wygląda postęp w pra-
cach? – Idą zgodnie z harmo-
nogramem. Wykonaliśmy całą 
konstrukcję obiektu. Teraz wy-
konawca będzie zajmował się 
głównie pracami wykończenio-
wymi jak np. układaniem asfaltu 
– wyjaśnia Dutkiewicz. Jego sło-
wa potwierdza Galiński: – Dno 
i najniższy punkt tunelu zostały 
już wykonane. Uspokajamy, ca-
łość wygląda dobrze. 

W tunelu znajdą się także 
chodnik i ścieżka dla rowerzy-
stów. W jaki sposób będą one 
oddzielone od pasa ruchu? – To 
będzie standardowe oddzielenie 
z pomocą krawężników przewi-
dziane przepisami na drogach te-
go typu. Przypominam, że jest to 
teren zabudowany i infrastruktu-
ra drogowa w przejeździe pod to-
rami odpowiada zabezpieczeniom 
na pozostałych drogach w Grodzi-
sku. Prędkość maksymalna w tere-
nie zabudowanym wynosi 50 km 
na godzinę – tłumaczy przedsta-
wiciel PKP PLK. 

Z informacji jakimi dyspo-
nuje grodziski urząd wynika, że 
przeprawa powinna być gotowa 
we wrześniu. – Taką deklarację 
usłyszeliśmy od PKP PLK – mówi 
Piotr Galiński. Inny termin poda-
je sama spółka. – Wykonawca ma 
zakończyć całą inwestycję w listo-
padzie tego roku. Prace objęły całą 
trasę ze Skierniewic do Warsza-
wy – wyjaśnia Maciej Dutkiewicz. 

Tydzień temu, w piątek 15 maja, 
na budowie tunelu doszło do wy-
padku. Ranny został jeden z ro-
botników, któremu na głowę spadł 
metalowy element konstrukcji. 
Mężczyzna trafi ł do szpitala, gdzie 
udzielono mu pomocy. Czy to zda-
rzenie wpłynie na opóźnienie prac 

lub ich wstrzymanie? – Zarządcą 
terenu budowy jest wykonawca, 
który również odpowiada za bez-
pieczeństwo swoich pracowników. 
Oczekujemy od niego wyjaśnienia 
tej sprawy. Nie ma to wpływu na 
tempo prac – zapewnia przedsta-
wiciel kolejarzy. 
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Bałtycką pojedziemy we wrześniu?
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Kontrowersje 
wokół auta 
NADARZYN
W gminie zawrzało. 
Tym razem włodarze 
Nadarzyna znaleźli się 
na celowniku opozycji 
po tym, jak w BIP-ie 
ukazało się zapytanie 
ofertowe dotyczące 
zakupu nowego 
samochodu 
dla urzędu gminy.

Decyzją radnych na zakup 
auta gmina będzie mogła 
wydać 100 tys. zł. – I to nie 
będzie samochód wyłącznie 
dla wójta. W razie potrzeby 
korzystać będą z niego rów-
nież urzędnicy – informuje 
Tomasz Muchalski, zastęp-
ca wójta. Obecnie „na stanie” 
nadarzyńskiego urzędu znaj-
duje się ponad 15-letni Volks-
wagen Golf. Władze gminy 
doszły więc do wniosku, że 
nadeszła pora zmiany auta.

Na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Pu-
blicznej ukazało się zapy-
tanie ofertowe w powyższej 
sprawie. – Jest ono tak sfor-
mułowane, że w zasadzie ma 
charakter przetargu nieogra-
niczonego. Każdy w nim mo-
że wystartować – przyznaje 
wicewójt Muchalski. Pod-
kreśla przy tym, że wszystko 
odbywa się zgodnie z usta-
wą o zamówieniach publicz-
nych i regulaminem urzędu 
gminy. Opozycja ma jednak 
wątpliwości i chciała sprecy-
zowania formy w jakiej poja-
wiło się ogłoszenie. Krótko 
mówiąc: zamówienie czy 
przetarg? – Jest to wyłącz-
nie czepianie się słówek, tak, 
aby wywołać zamieszanie 
– kwituje wicewójt.

Ponadto radni z Klubu 
Zielona Gmina są zdania, 
iż przeznaczona kwota na 
samochód jest stanowczo 
za wysoka. Poddają też pod 
wątpliwość, czy faktycznie 
urząd potrzebuje tak „wy-
pasionego” auta. Ze specy-
fi kacji wynika, że samochód 
ma być m.in. SUV-em, z sil-
nikiem minimum 2000 m3 
i posiadać chłodzony scho-
wek. Pojawiły się nawet suge-
stie, że chodzi o Volkswagena 
Tiguana. Muchalski: – Wa-
runki  techniczne każdy mo-
że różnie interpretować. Ci, 
którzy znają się na samocho-
dach wiedzą, że nie ma tam 
nic nadzwyczajnego.  (MAP)
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OTRĘBUSY
– W Otrębusach na przejeździe do-
szło do zderzenia dwóch samocho-
dów osobowych i pociągu WKD. 
Na miejscu są policjanci. Pociąg 
WKD był na trasie Grodzisk Ma-
zowiecki – Warszawa. Ruch po-
ciągów wstrzymany – takiego 
maila na adres kontakt@wpr24.

pl otrzymaliśmy 15 maja od jedne-
go z naszych czytelników. Jak się 
okazało, do zdarzenia doszło ok. 
godz. 8 na przejeździe kolejowym 
w ciągu ul. Przejazdowej w Otrę-
busach. – Kierująca samochodem 
osobowym uderzyła w pociąg. Co-
fając auto zderzyła się z innym 

Na przejeździe samochód 
osobowy uderzył w skład WKD

pojazdem stojącym za nią. Uszko-
dzenia nie były dość poważne. Ni-
komu nic się nie stało – mówiła 
komisarz Dorota Nowak z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. Składy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej przez ok. godzinę kuro-
wały z opóźnieniami. (AS)

Start i meta w Parku Pałacowym
NADARZYN
W najbliższym 
czasie w Nadarzynie 
będzie królowała 
jazda na rowerze. 
30 maja odbędzie się 
wyścig Ojcowie 
na start, a dzień 
później piąty etap
Lotto Poland 
Bike Marathon.

Nadarzyn po raz trzeci z rzędu 
znalazł się na mapie imprezy or-
ganizowanej przez Grzegorza 
Wajsa. Lotto Poland Bike Ma-
rathon to wyścig z myślą o mi-
łośnikach rowerów górskich. 
Wajs organizuje go siódmy raz. 
Początkowo wyścig był kameral-
ny, ale szybko przerodził się w je-
den z najbardziej popularnych 

w kraju. Grzegorz Wajs był za-
wodowym kolarzem, a obecnie 
chętnie propaguje ideę jazdy 
na rowerze i zachęca do udzia-
łu w imprezie. W tym roku Lot-
to Poland Bike Marathon zawita 
do szesnastu miejscowości.

Także do Nadarzyna, gdzie 
31 maja odbędzie się piąty etap 
wyścigu. Meta i start w Par-
ku Pałacowym w Młochowie. 
W zawodach może wziąć udział 
każdy. Jedynym warunkiem jest 
odpowiedni sprzęt, czyli kask 
i rower. Mieszkańcy Nadarzy-
na nie wnoszą opłaty za start.

Biuro zawodów (w Parku 
Pałacowym) będzie dostępne 
30 maja w godz. 17-20. 31 maja 
od godz. 8.30 do 11 prowadzone 
będą zapisy do udziału w rywa-
lizacji na dystansie FAN, zaś od 

w godz. 8.30-12 na dystansach 
MINI i MAX.

Najdłuższa trasa, MAX, bę-
dzie liczyła 48 km, nieco krótsza 
MINI – 27 km. Przygotowano 
też dystans o długości 7,5 km 
(FAN) z myślą o uczniach szkół 
podstawowych. Organizator nie 
zapomniał o maluchach. Na te-
renie Miasteczka Poland Bike 
odbędą się wyścigi mini cross 
w kategoriach: 2-4 i 5-6 lat, 
które wystartują o 10.45. O godz. 
11.15 na trasę ruszą uczniowie 
na dystansie 7,5 km. Wyści-
gi MINI i MAX rozpoczną się 
o 12.30.

Chętni będą mogli skorzystać 
z serwisu rowerowego w Miastecz-
ku Poland Bike. Nie zabraknie 
atrakcji dla najmłodszych w po-
staci Chatki Małolatka.  (JM)

Przeniesione przystanki
GRODZISK MAZOWIECKI
Rewitalizacja okolic 
dworca PKP w Grodzisku 
Mazowieckim idzie pełną 
parą. Remont przyniósł 
zawirowania w lokalizacji 
przystanków 
autobusowych.

W Grodzisku Mazowieckim 
podjęto działania naprawcze. 
Remontowane są chodniki przy 
dworcu kolejowym. W związku 
z tym pojawiły się utrudnienia, 
o których należy wiedzieć, aby 
dostosować swoje plany trans-
portowe do panujących warun-
ków. Zmiany dotyczą kierowców 
oraz podróżujących autobusami.

Remont chodników przy 
dworcu sprawił, że parking znaj-
dujący się w jego obrębie będzie 

nieczynny. Dla kierowców zor-
ganizowano miejsca zastępcze. 
Bezpłatne parkingi zlokalizo-
wano w trzech miejscach: przy
ul. Kilińskiego (w pobliżu Urzę-
du Miejskiego i Banku Spół-
dzielczego), przy ul. Bartniaka 
(naprzeciwko sądu rejonowego) 
oraz przy ul.Traugutta (po dru-
giej stronie dworca PKP). Po-
dróżujący komunikacją miejską 
muszą liczyć się ze zmianą lo-
kalizacji przystanków. Autobu-
sy PKS i innych przewoźników 
zatrzymują się na parkingach 
przy ulicy Bartniaka i ul. 1 Ma-
ja (naprzeciw starej poczty). Po-
wyższe zmiany obowiązują od 19 
maja. Całość prac ma potrwać do 
12 czerwca, kiedy to przy dworcu 
kolejowym pojawi się nowa na-
wierzchnia chodników.  (JM)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Mieszkańcy gmin 
Nadarzyn i Michałowice 
alarmują o niszczeniu 
doliny Utraty. Czy tej 
chronionej strefi e grozi 
degradacja?
 

Dolina Utraty należy do 
Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobra-

zu. To oznacza, że pod specjalną 
kuretelą znajduje się sama rze-
ka jak i pas o szerokości 20 me-
trów wzdłuż jej brzegu. Problem 
w tym, że nie zawsze bywa to re-
spektowane. Naszą redakcyjną 
skrzynkę zasypały wiadomości 
z niepokojącymi informacjami 
o niszczeniu tego terenu. – Do-
lina rzeki Utraty jest zasypy-
wana i demolowana w rejonie 
ul. Na Skraju w Strzeniówce 
(gm. Nadarzyn). Proszę o inter-
wencję ktora zapobiegnie temu 
procederowi – napisał do naszej 
redakcji jeden z czytelników. 
–  Podobne roboty trwają po dru-
giej stronie drogi gruntowej do 
Maximusa – zaalarmował inny.

Prośby o sprawdzenie co dzieje 
się w obszarze chronionym dotar-
ły do nas także z gminy Michało-
wice. – Ja i moi znajomi jesteśmy 
zaniepokojeni tym, co się dzieje 
w strefi e krajobrazu doliny Utra-
ty. Ostatnio spora jej cześć została 
zniszczona od strony mostku przy 
ul. Na Skraju do działek pracowni-
czych w Komorowie. Rozlewiska 
zostały zasypane ziemią i gruzem 
– poinformowała czytelniczka.

W sprawie działki w Komoro-
wie trwa postępowanie admini-
stracyjne wszczęte przez gminę. 
– 2 czerwca zaplanowana jest tam 
wizja lokalna. Wówczas przekona-
my się czy doszło do zniszczeń, jak 
duże one są i podejmiemy decyzję 

– mówi Andrzej Łuszczyński, kie-
rownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska 
michałowickiego urzędu. Termin 
wizji lokalnej był już kilkakrot-
nie przesuwany na wniosek wła-
ściciela terenu. Tym razem ma do 
niej dojść nieodwołalnie lub de-
cyzja administracyjna zostanie 
podjęta bez oględzin.

Mniej pocieszające informa-
cje płyną z Nadarzyna. Tamtej-
szy urząd gminy nie prowadzi 

Rozkopana dolina Utraty
Sygnały naszych czytelników o niszczeniu chronionej strefy

STRABAG, czyli wykonawca wę-
zła drogowego, podwyższał grunt 
zarówno po stronie należącej do 
naszej gminy jak i do Michało-
wic – mówi Franciszek Majek, 
p.o. kierownika Referatu Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki nadarzyńskiego urzędu. 
– Prace powinny mieć charakter 
tymczasowy – dodaje. I zazna-
cza: – Jeśli dzieje się coś więcej, 
co niepokoi mieszkańców, mogą 
to do nas zgłaszać. Wtedy zajmie-
my się sprawą lub przekażemy ją 
dalej według kompetencji.

Sęk jednak w tym, że zajęcie 
się ewentualnymi zniszczniami 
w dolinie Utraty, według nada-
rzyńskich urzędników, nie leży 
w ich kompetencji. Majek: – Do 
naszych obowiązków należą in-
terwencje w przypadku np. nie-
legalnych wysypisk śmieci, ale 
samej rzeki już nie.

O dolinę Utraty zapytaliśmy 
także Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie oraz Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. Tam tak-
że nie dotarły wcześniej żadne 
niepokojące sygnały. Co w tej 
sytuacji? – Osoba, która zaob-
serwowała takie łamanie prawa 
powinna niezwłocznie zgłosić to 
na policję – mówi Agata Antonie-
wicz, specjalista ds komunikacji 
społecznej w RDOŚ. 
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Śmieciowa zagwozdka 

GRODZISK MAZOWIECKI
W 2013 r. wprowadzono 
zachęcającą do 
segregacji odpadów 
ustawę śmieciową, 
która zobligowała też 
gminy do „zrobienia 
porządków”. Skąd 
mieszkańcy Grodziska 
mogą się dowiedzieć, 
jak pozbyć się 
niektórych odpadów?

Masz remont, masz problem 
– do takiego wniosku doszła 
Ania, mieszkanka Grodziska, 
która remontowała swoje miesz-
kanie na początku marca. – W ra-
mach rozmowy telefonicznej 
z urzędniczką dowiedziałam 
się, że śmieci po remoncie nale-
ży segregować zgodnie z regula-
minem. Zapytałam, gdzie mogę 
zapoznać się z jego treścią. Usły-
szałam: „Wie pani, w 2013 roku, 
kiedy ustawa wchodziła w życie, 
drukowaliśmy ulotki” – mówi.

Pod koniec kwietnia na re-
mont zdecydował się Piotr. – 
Po wyburzeniu ścian zostało 
mi blisko 100 worków z gru-
zem. Większość wywiozła eki-
pa remontowa. Sam musiałem 
wywieźć cztery worki. Poje-
chałem do punktu na Chrza-
nowską. Podczas gdy stałem 
przed górą odpadów budow-
lanych, na szczycie której zna-
lazły się stare buty i wiaderka 
po farbie, pracownik PSZOK-
-u (Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – przyp. 
red.) tłumaczył mi, że tutaj mo-
gę wyrzucić „tylko gruz, czyli ka-
wałki ścian, a płytki ceramiczne 

już nie”. Selekcja wszystkich od-
padów zajęła mi ponad godzinę. 
Nie rozumiem, dlaczego pose-
gregowane odpady kazano wy-
rzucić mi na tę samą stertę, na 
której znalazło się praktycznie 
wszystko – opowiada.

O to, jak gmina informuje swo-
ich mieszkańców o zasadach se-
gregacji odpadów, zapytaliśmy 
Łukasza Kapuściaka, naczelni-
ka Wydziału Ochrony Środo-
wiska grodziskiego magistratu. 
– W 2013 roku, kiedy wchodziła 
w życie ustawa śmieciowa, każ-
dy mieszkaniec dostał do domu 
ulotkę. W tym samym roku w lo-
kalnej gazecie ukazał się cykl ar-
tykułów dotyczących segregacji. 
Mamy w planach przygotowa-
nie kolejnej partii materiałów. 
Najpewniej będzie to na jesieni, 
kiedy zostanie podpisana umo-
wa z nową fi rmą zajmującą się 
wywozem odpadów – wyjaśnia. 
– Większość informacji jest do-
stępna także na stronie miasta 
– dodaje Kapuściak.

Śmieci są zabierane sprzed 
domów raz w tygodniu, nielicz-
ne odpady, np. stare meble, kil-
ka razy w roku. Żeby pozbyć się 
resztek po remoncie, można za-
mówić specjalny kontener lub sa-
memu zawieźć je do PSZOK-u. 
Czy trzeba je segregować? Kapu-
ściak: – Kawałki cegieł, glazury 
i płyt kartonowo-gipsowych mo-
gą być zmieszane. Osobno trzeba 
wyrzucić stalowe profi le i reszt-
ki podłogi, a także pozostałe po 
remoncie opakowania po far-
bach i butelki po napojach, bo ta-
kie odpady też bywają zmiesza-
ne z gruzem.  (KS)
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tego typu postępowania. Za-
równo w Referacie Urbanistyki 
i Architektury jak i w komórce zaj-
mującej się ochroną środowiska 
usłyszeliśmy, że nie było sygna-
łów o niepokojących działaniach 
w rejonie doliny Utraty. – Nie do-
tarły do nas takie informacje. Wie-
my tylko, że w na tym obszarze 

Dolina Utraty 
należy do 
Warszawskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu
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NADARZYN
Na ulicy Mszczonowskiej w Nada-
rzynie doszło do potrącenia 17-let-
niej dziewczyny. Samochód osobowy 
nie zatrzymał się przed przejściem 
dla pieszych. Informację o zdarze-
niu otrzymaliśmy 16 maja od czytel-
nika. Jego wiadomość potwierdziła 
policja. – Na przejściu dla pieszych 

potrącona została nastolatka. 
Wstępna ocena stanu dziewczyny 
wskazuje, że nie odniosła ona poważ-
niejszych obrażeń, ale to zostanie 
potwierdzone dopiero po przeprowa-
dzeniu badań przez służby medycz-
ne – powiedziała krótko po zdarzeniu 
asp. Karolina Kańka z Komendy 

Nastolatka potrącona
na przejściu dla pieszych

Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Dziewczynę przewieziono na Szpital-
ny Oddział Ratunkowy w Grodzisku 
Mazowieckim. – 17-letnia pacjentka 
doznała lekkich obrażeń głowy. 
Do szpitala trafi ła na obserwację 
– mówił Aleksander Hepner, rzecznik 
prasowy Falck Medycyna. (EL)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
Wakacyjny remont 
torowiska Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej na 
odcinku Warszawa 
Śródmieście – Komorów 
będzie wiązał się 
z licznymi utrudnieniami. 
Niezbędna jest więc 
komunikacja zastępcza.

R emont ruszy 1 lipca i w za-
łożeniu ma potrwać do 
31 sierpnia. Pasażerowie 

muszą liczyć się z trudnościami 
i szukać innych połączeń, które 
umożliwią im dotarcie do pracy.
WKD podjęła kroki, aby znaleźć 
rozwiązanie sytuacji. Spółka ogło-
siła przetarg, w którym wyłoni ope-
ratora komunikacji zastępczej.

Będzie on zobowiązany do 
zapewnienia komunikacji za-
stępczej w terminie 1 lipca 
– 31 sierpnia. Autobusy mają po-
jechać na trzech trasach: Prusz-
ków WKD – Warszawa Śródmie-
ście WKD – Pruszków WKD, 
Komorów WKD – Warszawa 
Śródmieście WKD – Komorów 
WKD, Tworki WKD – Michało-
wice WKD – Tworki WKD.

– Podjęliśmy działania w ce-
lu zorganizowania komunika-
cji zastępczej, która będzie funk-
cjonowała w miesiącach waka-
cyjnych. Mamy nadzieję, że 
remont torowiska zakończy się 

sytuacja ma wyglądać na linii 
Tworki – Michałowice – Twor-
ki. Z tym, że w tym przypadku 
autobusy będą kursowały co 
dwadzieścia minut. Jeden kurs 
na godzinę zaplanowano na tra-
sie Komorów – Warszawa – Ko-
morów. W weekendy nie będą 
jeździły autobusy Pruszków 
– Warszawa – Pruszków oraz 
Tworki – Michałowice – Tworki.

Czy proponowany rozkład 
spełni oczekiwania podróżnych? 
– Przygotowaliśmy trzy linie. Sta-
wiamy na zwiększone kursowanie 
komunikacji zastępczej w godzi-
nach szczytu – podkreśla Krzysz-
tof Kulesza. I dodaje: – Pierwsze 
dni pokażą nam, jakie jest zapo-
trzebowanie na podróżowanie 
autobusami i wtedy będziemy 
w stanie wyciągnąć pierwsze 
wnioski. Dopuszczamy możli-
wość weryfi kacji rozkładów jazdy 
tak, aby pasażerowie mieli kom-
fortowe warunki podróży. 

w wyznaczonym terminie – tak 
przedstawia sprawę Krzysztof 
Kulesza, rzecznik Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Dokumenty przetargowe prze-
widują zastosowanie komunikacji 
zastępczej tylko w lipcu i sierp-
niu. A co w przypadku przedłu-
żenia prac na torowisku? Kulesza: 
– Zawsze jest taka ewentualność, 
jednak liczymy, że remont zakoń-
czy się w terminie. Jesteśmy świa-
domi możliwości wydłużenia się 
robót. Dlatego też umowa z wy-
konawcą będzie przewidywa-
ła możliwość modyfi kacji czasu 
realizacji zamówienia.

Pojawił się też projekt roz-
kładu komunikacji zastępczej. 
Największa częstotliwość auto-
busowych kursów będzie miała 
oczywiście miejsce rano i popo-
łudniem. Na trasie Pruszków 
– Warszawa – Pruszków w go-
dzinach szczytu autobusy poja-
dą co dziesięć minut. Podobnie 

WKD w drodze po autobusy
1 lipca rusza remont torowiska, WKD szykuje komunikację zastępczą
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Projektanci 
zadziałają
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
planują przebudować 
niektóre ulice. 
Miasto poszukuje 
wykonawcy projektu. 

Ogłoszono przetarg na projekt 
przebudowy ulic ks. Bojanka 
i Licealnej oraz skrzyżowania 
ul. Kopernika i Bołtucia w Gro-
dzisku. Do 28 maja zaintere-
sowani mogą składać oferty. 
– Przewidujemy, że uzupeł-
nianie dokumentacji zajmie 
około dwóch tygodni, więc 
w połowie czerwca powinni-
śmy wyłonić wykonawcę pro-
jektu – prognozował Adam 
Nagat z Wydziału Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia.

Na ulicach ks. Bojanka i Li-
cealnej głównym celem jest 
wykonane nawierzchni bi-
tumicznej z odwodnieniem, 
położenie chodników oraz 
stworzenie pasa zieleni. War-
to dodać, że na ul. ks. Bojan-
ka zaplanowano utworzenie 
parkingu oraz oświetlenie dro-
gi. Natomiast doprowadzając 
do przebudowy skrzyżowania 
ulic Kopernika i Bołtucia gmi-
na chce poprawić bezpieczeń-
stwo w ruchu pieszych. 

Roboty przewidziano też 
na ul. ks. Tokarzewskiego, ko-
nieczna stała się tam wymiana 
oświetlenia.Najprawdopodob-
niej pierwsze działania zwią-
zane z pracami zewnętrznymi 
ruszą w przyszłym roku.  (JM)

Letnie zamiatanie ulic

PRUSZKÓW
Pruszków stawia na 
porządek w przestrzeni 
publicznej. Miasto 
ogłosiło przetarg 
nieograniczony na 
letnie zamiatanie 
ulic miejskich.

Lada dzień zostanie wyłoniony 
wykonawca zamówienia. Zakres 
prac obejmuje kilkukrotne za-
miatanie ulic, jednak wcale tak 
nie musi być. Główną rolę odgry-
wają tu pieniądze. – Wszystko 
jest uzależnione od cen jakie zo-
staną zaproponowane. Na pewno 
będą cztery zamiatania w okre-
sie letnim, ale jeśli wystarczy 
środków będziemy chcieli, aby 
te prace były wykonywane czę-
ściej – tak sytuację przedstawił 
Wydział Ochrony Środowiska. 

Wykonawca będzie musiał 
„zaopiekować” się 251 ulicami, 
których łączna długość wynosi 
ponad 92 kilometry. Termin re-
alizacji zamówienia rozpocznie 
się od dnia podpisania umowy, 
a zakończy się 30 listopada. War-
to nadmienić, że może zaistnieć 
konieczność wykonania prac 
na ulicach nie uwzględnionych 

w zestawieniu. W takim przy-
padku miasto ma prawo zlecić 
realizację prac na określonych 
w umowie warunkach.

Najwięcej terenu do upo-
rządkowania będzie na Żbi-
kowie – 26,5 kilometra ulic, 
niewiele mniej w centrum – pra-
wie 23,5 km. Najmniejszy ob-
szar to Malichy – trochę po-
nad 7 km. Co dokładnie będzie 

należało do obowiązków wy-
konawcy? Głównym zadaniem 
będzie zamiatanie ulic na całej 
szerokości. Sprzatający zobli-
gowany zostanie także do wy-
wozu zebranych zanieczyszczeń 
we właściwe miejsce, czyszcze-
nia zatok postojowych i przy-
stankowych oraz oczyszczania 
krawężników.  (JM)

tyloma ulicami będzie 
musiał „zaopiekować” 
się wykonawca

251

a
rc

H
iW

u
M

REKLAMA



12 GAZETA WPR WPR24.plPiątek, 22 Maja 2015Wiadomości

RASZYN
Konsultacje społeczne 
w temacie kierunków 
rozwoju gminy Raszyn na 
najbliższe lata wywołują, 
jak na razie, słabe 
zainteresowanie.

Konsultacje rozpoczęły się na po-
czątku tego miesiąca i potrwają 
do 29 maja. Ich wyniki będą bra-
ne pod uwagę w przygotowywa-
nym opracowaniu „Aktualizacja 
strategii rozwoju Gminy Raszyn 
wraz z elementami lokalnego 
programu rewitalizacji zabyt-
ków – Austerii”.

Ankieta z jedenastoma pyta-
niami znajduje się na interneto-
wej stronie raszyńskiego urzędu 
gminy. Może ją pobrać każdy 
mieszkaniec, który po wpisaniu 
swoich propozycji, powinien an-
kietę wrzucić do urny znajdującej 
się w budynku urzędu. 

A pytania dotyczą choćby 
oceny stopnia zaspokajania przez 
urząd potrzeb mieszkańców czy 
przedsiębiorców. Można też
wypowiedzieć się na temat moc-
nych i słabych stron Raszyna oraz 
szans lub zagrożeń dla funkcjo-
nowania gminy. Mieszkańcy 
otrzymali ponadto szansę wy-
punktowania priorytetowych na 

najbliższe 5 lat obszarów funk-
cjonowania Raszyna.

A jakim zainteresowaniem cie-
szą się konsultacje? – Nie powiem, 
że otrzymaliśmy zbyt dużo ankiet. 
Zainteresowanie jest słabe – przy-
znaje Andrzej Zaręba, wójt gminy. 
Podkreśla przy tym, iż konsultacje 
będą tylko uzupełnieniem opra-
cowywanych kierunków rozwo-
ju. – Zapytania ujęte w ankiecie 

Ankiet nie ma zbyt dużo

wysłaliśmy do konkretnych osób. 
Bardziej niż inni aktywnych spo-
łecznie. Konsultacje mają bardziej 
pomocniczy charakter. Więc mi-
mo wszystko o opracowanie jestem 
spokojny – twierdzi wójt.  (MAP)

Konsultacje 
rozpoczęły się 
na początku tego 
miesiąca i potrwają 
do 29 maja

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

MILANÓWEK
Trwają poszukiwania 
wykonawcy projektu 
toru do dirt jumpingu 
w Milanówku. 
Niewykluczone, że 
z nowych atrakcji będzie 
można skorzystać już 
w przyszłym roku.

T or do dirt jumpingu przy 
ul. Turczynek zostanie 
rozbudowany. Zaplano-

waną na 2016 r. modernizację 
poprzedziły rozpoczęte 1 kwiet-
nia konsultacje społeczne. Spo-
tkały się one z, co prawda, niezbyt 
wielkim zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców, ale zgło-
szone przez nich uwagi okazały 
się być cenne. – Młodzi ludzie 
sugerowali np. zmiany pewnych 
odległości, kątów nachylenia. 
Wszystkie te sugestie zosta-
ły przez nas wzięte pod uwagę 
i wprowadzone jako popraw-
ki do konsultowanych założeń 
– mówi Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.

Dziś wiadomo, że tor pump-
truckowy pojawi się przy Tur-
czynku w ramach projektu 
realizowanego przez Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogro-
dów. „Zmiana ta wynika z faktu, 
iż pierwotnie Klub Sportowy 
HARDONBMX TEAM za-
proponował wykonanie toru 
o nawierzchni gruntowej, jed-
nak ze względów ekonomicz-
nych i eksploatacyjnych lepsze 

Pierwotny plan rozbudowy 
toru zakładał, że przy ul. Turczy-
nek pojawią się dodatkowo takie 
elementy, jak spine, miniram-
py, bank ramp i wall. W ramach 
przeprowadzonych konsulta-
cji pojawiła się także sugestia 
budowy toru pumptruckowe-
go (pagórkowatego toru prze-
znaczonego dla rowerzystów). 

Tor do dirt jumpingu w przyszłym roku?
Z obiektu w Milanówku będą mogli korzystać fani deskorolek, rolek, BMX-ów i hulajnóg

będzie zaprojektowanie i wyko-
nanie toru o nawierzchni asfalto-
wej” – czytamy w sprostowaniu 
do wyników konsultacji.

Z toru w Milanówku będą mo-
gli korzystać fani deskorolek, ro-
lek, BMX-ów i hulajnóg. Jak na 
razie do ich dyspozycji pozostaje 
skromny obiekt, którego rozbu-
dowa planowana jest na przyszły 
rok. Wcześniej konieczne jest wy-
konanie projektu obiektu. 

Zaplanowaną 
na 2016 r. 
modernizację toru 
przy ul. Turczynek 
poprzedziły 
konsultacje społeczne

Z obiektu w Milanówku będą mogli korzystać fani deskorolek, rolek, BMX-ów i hulajnóg
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Dzięki niewielkim przeszko-
dom i małym prędkościom, 
jakie rozwijają użytkownicy 
toru, jest on odpowiedni dla 
wszystkich grup wiekowych. 
Początkowo sugestia została 
odrzucona, ponieważ budowę 
podobnego toru planuje klub 
HARDONBMX TEAM. 

MICHAŁOWICE
Krzysztof Grabka, wójt Michało-
wic, na niedawnej majowej sesji 
rady gminy otrzymał absoluto-
rium za 2014 r. Jednak nie wszy-
scy radni wyrazili aprobatę dla 
jego ubiegłorocznej pracy. Jak 
przebiegło głosowanie? Za udzie-
leniem absolutorium głosowało 

13 radnych, dwóch wstrzymało się 
od głosu. – Przyznam szczerze, 
że po raz kolejny, ale jak zawsze 
z odrobiną adrenaliny, podcho-
dzę do absolutorium. Jest to pod-
sumowanie, a w tym przypadku, 
szczególnie ciężkiego i gorące-
go roku. Jak sami państwo widzą 

Wójt Grabka otrzymał od radnych 
absolutorium za ubiegły rok

w roku 2014 przekroczyliśmy zna-
czącą wartość naszego budże-
tu: powyżej 100 mln zł. Mamy się 
czym pochwalić. Widać, że jeste-
śmy gminą rozwijająca się, zarów-
no w inwestycjach jak i wszelkich 
dochodowych sprawach – mówił 
na sesji wójt Grabka. (AS)

REGION
Zakres działań straży 
pożarnej jest szeroki. 
Od ściągania kotów 
z drzew i dachów domów 
poprzez gaszenie 
pożarów, na ratowaniu 
zdrowia i życia kończąc.

N iedawno strażacy prze-
prowadzili akcję rato-
wania kota z dachu 

bloku na ul. Działkowej w Prusz-
kowie. Wielu zastanowi się: 
a właściwie po co? Czy straż 
nie ma nic lepszego do roboty?

– Każde zgłoszenie traktu-
jemy poważnie – mówi st. kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. – Zawsze staramy się 
uzyskać szczegółowe informa-
cje, aby ocenić stan faktyczny. 
Zdarzają się zgłoszenia, które 
nie wymagają naszej interwen-
cji. Warto zaznaczyć, że każdy 
nasz wyjazd wiąże się z kosztami 
i zaangażowaniem – podkreśla.

Jednak interwencji zwią-
zanych z pomocą zwierzętom 
nie jest zbyt wiele. Natomiast 
wiosną duży problem stano-
wią płonące trawy, zjawisko 
będące często efektem ludz-
kiej lekkomyślności. – To jest 
zmora wiosenna. Wypalanie 
traw zaraz po zimie to jeden 

w stanie szybko zneutralizować 
zagrożenie – zaznacza kpt. Kroć. 
Istotnym obszarem działalności 
straży pożarnej jest ratowanie 
życia i zdrowia. Często to wła-
śnie strażacy są pierwszą służbą, 
która dociera na miejsce zda-
rzenia i podejmuje interwencję. 
Kpt. Kroć mówi: – Mamy wie-
dzę z zakresu pierwszej pomocy 
i działań ratowniczych, dlatego 
staramy się pomóc każdemu po-
szkodowanemu.

Niemal każdy chłopiec marzy, 
żeby zostać strażakiem i nieśc 
pomoc innym. Jaki to zawód? – 
Odpowiedzialny i pełen wyzwań, 
a zarazem ciekawy i wymagają-
cy charakteru. Jesteśmy po to, 
aby nieść pomoc innym. W każ-
dym przypadku – podsumowuje
kpt. Kroć.  (JM)

z głównych powodów naszych 
wyjazdów. Staramy się, aby tak 
nie było. Ma w tym pomóc kam-
pania „Nie dla wypalania traw 
na Mazowszu” – zwraca uwagę 
rzecznik KP PSP.

Strażacy są gotowi nieść 
pomoc w każdym przypadku

– To zawód 
odpowiedzialny 
i pełen wyzwań 
– mówi kpt. Kroć
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Straż pożarną w społecznym 
odbiorze łączy się przede wszyst-
kim z walką z ogniem. – Naj-
ważniejsze jest zlokalizowane 
źródła pożaru. Wtedy jesteśmy 
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Azbest
pod kontrolą
PRUSZKÓW
Na terenie gminy 
Nadarzyn do końca 
maja zostanie 
przeprowadzona 
inwentaryzacja 
wyrobów azbestowych. 

Głównie chodzi o pokrycia da-
chowe. Wójt gminy do wyko-
nania tego zadania wyznaczył 
fi rmę WGS84 Polska Sp. z o.o,
której pracownicy będą mogli 
wejść na teren posesji, gdzie 
znajduje się azbest. Celem ta-

Rondo na finiszu budowy
GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic 
3 Maja i Orzeszkowej 
w Grodzisku na fi niszu. 
Pozostało jeszcze 
namalowanie na jezdni 
znaków poziomych.

Początkowo zakończenie bu-
dowy planowano na 10 maja. 
Niestety, z powodu zmiany 
wykonawcy dotrzymanie te-
go terminu nie było realne. Na 
początku miesiąca burmistrz 
Grzegorz Benedykciński za-
powiedział dwutygodnio-
we opóźnienie.

Finału prac nie mogli do-
czekać się przede wszystkim 
kierowcy. Z powodu moder-
nizacji skrzyżowania odcinek 
ul. 3 Maja jest zamknięty i mu-
szą korzystać z objazdu ulicami 
Okulickiego, Królewską i Teli-
gi. – Przejazd zaledwie kilku ki-
lometrów w godzinach szczytu 
zajmuje mi niemalże pół godzi-
ny. Całe miasto stoi w korkach, 

a jazda po nim jest jakimś horro-
rem – skarżył się Piotr, miesz-
kaniec Grodziska.

Prace budowlane na rondzie 
są już zakończone, ale ul. 3 Maja 
jeszcze w czwartek (21 maja) 
wciąż była nieprzejezdna. Dla-
czego? – W tym momencie przy 
drogach ustawiane są znaki pio-
nowe. Konieczne jest jeszcze na-
malowanie znaków poziomych, 
ale do tego musi być sucha jezd-
nia. Padający wczoraj popołu-
dniu deszcz uniemożliwił za-
kończenie prac – tłumaczył 
Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Inwestycyjno-Technicz-
nej grodziskiego magistratu.

Olkowski zapewniał, że jeśli 
deszcz przestanie padać, zna-
ki zostaną namalowane i droga 
zostanie otwarta jeszcze przed 
najbliższym weekendem. Jeśli 
jednak pogoda się nie poprawi, 
kierowcy będą musieli poczekać. 
– Wykonamy jedynie oznakowa-
nie tymczasowe i droga zostanie 
udostępniona pojazdom uprzy-
wilejowanym – wyjaśniał.  (KS)

kiego działania jest wykonanie 
dokumentacji fotograficznej 
i uzyskanie niezbędnych in-
formacji. Nadarzyn już po raz 
kolejny zajmuje się kontrolą ilo-
ści azbestu. W 2009 r. podjęto
podobne prace. Obecnie zada-
nie realizowane jest w ramach 
„Programu oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009 – 2032”. 
O szkodliwości azbestu powie-
dziano wiele. Włókna azbesto-
we często trafi ają do dolnych 
dróg oddechowych i w efekcie 
są m.in. przyczyną powstawa-
nia nowotworów.   (JM)

Nadarzyn już 
po raz kolejny 
sprawdza ilość 
azbestu
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GRODZISK MAZOWIECKI
Zatrzymano 53-latka, który 
w nocy z 18 na 19 maja zaatako-
wał nożem znajomego. Grodzi-
scy policjanci zostali wezwani na 
interwencję do jednego z loka-
li gastronomicznych w pobliżu 
dworca kolejowego. Na miej-
scu pojawiło się też pogotowie 

ratunkowe. – Wezwanie do 30-lat-
ka z raną ciętą klatki piersiowej 
otrzymaliśmy około północy. Naj-
prawdopodobniej został pchnię-
ty nożem w okolice serca. Pacjent 
został przewieziony do szpitala – 
mówił wtedy Aleksander Hepner, 
rzecznik prasowy Falck Medycyna. 

Nożownik zatrzymany 
przez policjantów

Początkowo nie było do końca 
wiadomo, jak doszło do zdarzenia. 
Dzisiaj wiadomo więcej. Policjan-
ci zatrzymali 53-letniego mężczy-
znę, który podczas kłótni, będąc 
pod wpływem alkoholu, ugodził 
nożem znajomego. Mężczyzna 
przyznał się do winy. (KS)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PRUSZKÓW
Pierwsza odsłona 
imprezy „Śniadania 
w parku. Pruszków 2015” 
cieszyła się sporym 
zainteresowaniem. 
Na nudę w Parku 
Kościuszki nikt nie 
miał prawa narzekać.

O rganizatorzy w minioną 
sobotę (16 maja) przy-
gotowali wiele atrakcji. 

Lokalne stowarzyszenia dzięki 
patronatowi prezydenta mia-
sta Jana Starzyńskiego mogły 
przedstawić ciekawą ofertę, 
w której każdy znalazł coś dla 
siebie. Od godz. 10 park oddy-
chał pełną piersią. I to dosłow-
nie. Mieszkańcy Pruszkowa 
zapełnili trawniki kocami i leża-
kami. Można było zjeść śniada-
nie, skorzystać z ładnej pogody, 
posłuchać muzyki, pobawić się.

Całe rodziny ciekawie spę-
dziły czas przy grach planszo-
wych, które zapewniło Spo-
łeczne Stowarzyszenie „Forum 
Pruszków". Zabawy miały cha-
rakter integracyjny i były świet-
ną okazją do poznania nowych 
osób. Klub SHDK RP Hono-
rowych Dawców Krwi „Serce 
Pruszkowa” wyszedł z zaskaku-
jącą propozycją. W erze Inter-
netu gra w szachy lub warcaby 

wydaje się czymś nudnym. Jak 
się okazało – nic bardziej myl-
nego. Ludzie chętnie rozgrywali 

Dobre śniadanie na trawie
Impreza w Parku Kościuszki przyciągnęła mieszkańców

Podstawowe formy pierwszej 
pomocy prezentowały uczenni-
ce z Gimnazjum nr 1 w Piastowie. 
Do zabaw podwórkowych i ma-
lowania zachęcało Pruszkowskie 
Stowarzyszenie Socjus i Stowa-
rzyszenie Szansa z Brwinowa. 
Dla dzieci przygotowano specjal-
ny plac zabaw, najmłodsi pograli 
w mini-tenisa. Nie zabrakło atrak-
cji dla cyklistów, o które zadbali 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Zdrowy Rower. Prowadzącym 
piknik towarzyszyli społecznicy 
z Fundacji Kultury Informacyj-
nej z Nadarzyna, z Muzeum Dulag 
121, ze Stowarzyszenia Otwarta 
Dłoń oraz z Towarzystwa Gim-
nastycznego Sokół z Brwinowa.

Kolejne śniadania w parku 
13 i 27 czerwca. 

 Mieszkańcy Pruszkowa zapełnili trawniki kocami

pr
u

SZ
ko

W
.p

l

W Parku Kościuszki 
można było 
zjeść śniadanie, 
skorzystać z ładnej 
pogody, posłuchać 
muzyki, pobawić się

między sobą kolejne partyjki. 
Klub propagował też zdrowy 
tryb życia. 

Koszajec wygrywa w konkursie
BRWINÓW
Konkurs „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 
(FIO) – Mazowsze 
Lokalnie” rozstrzygnięty. 
Dotacja w wysokości 
blisko 4,5 tys. zł trafi  do 
Koszajca (gm. Brwinów), 
gdzie realizowany 
będzie projekt „Misja 
Pszczoła – Misja Ptak”.

W ramach tegorocznej edycji
konkursu do rozdania było ponad 
800 tys. zł. Do rywalizacji stanę-
ły 282 organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne działające 
na terenie województwa mazo-
wieckiego. Wśród zwycięzców 
znaleźli się mieszkańcy Koszaj-
ca. Przed komisją konkursową 
zaprezentowali projekty „Misja 
Pszczoła – Misja Ptak” i „Wieś-
WieJak”. Oba znalazły się w gru-
pie najwyżej ocenionych pomy-
słów. Niestety regulamin kon-
kursu zakłada, że dotację może 
otrzymać tylko jeden z nich.

Ostatecznie zdecydowano 
o sfi nansowaniu projektu „Mi-
sja Pszczoła – Misja Ptak”. Jego 
realizacja rozpocznie się w czerw-
cu. – Będziemy m.in. robić budki 

lęgowe i budować domki dla mu-
rarek. W planach jest zorganizo-
wanie warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci i dorosłych – mówi Anna 

pracę z pszczelarzem i ornito-
logiem, a także przygotowanie 
tablic informacyjnych.

Drugi projekt „WieśWieJak” 
zakładał organizację warszta-
tów tańca ludowego i potań-
cówki na specjalnie przygoto-
wanym parkiecie. – Na szczę-
ście znaleźliśmy sponsora, który 
nas wesprze i sfi nansuje budo-
wę parkietu. Tak więc tradycyjna 
potańcówka „na dechach” także 
się odbędzie – wyjaśnia Anna 
Łukawska-Adamczyk.

Pieniądze do Koszajca tra-
fiają po raz drugi. W zeszłym 
roku dzięki wygranej w kon-
kursie „FIO-Mazowsze Lokal-
nie” mieszkańcy wsi wzięli udział 
w warsztatach teatralnych. Ich 
uwieńczeniem było wystawie-
nie skeczów.  (KS)

Ostatecznie 
zdecydowano 
o sfi nansowaniu 
projektu 
„Misja Pszczoła 
– Misja Ptak”

Łukawska-Adamczyk z gru-
py mieszkańców reprezentu-
jących Koszajec w konkursie 
„FIO”. Program zakłada współ-

a
n

n
a
 Ł

u
ka

W
Sk

a
-a

d
a

M
c

ZY
k

Ścięte drzewo w Potuliku
PRUSZKÓW
Pod koniec zeszłego 
tygodnia w pruszkowskim 
Parku Potulickich
zostało ścięte drzewo. 
Pień, który po nim 
został,zaniepokoił
spacerowiczów.

Informację o tym, że z Parku Po-
tulickich zniknęło jedno ze sta-
rych drzew, otrzymaliśmy od 
naszego czytelnika, mieszkań-
ca Pruszkowa. – Pozostały pień, 
na który zwróciłem uwagę pod-
czas spaceru, był dla mnie niema-
łym zaskoczeniem. Myślałem, że 
w parkach nikt nie pozwala so-
bie na takie barbarzyństwo, jak 
wycinka starych drzew – napi-
sał w mailu przesłanym na kon-
takt@wpr24.pl.

– Z terenu Parku Potulickich 
usunięty został jesion wyniosły. 

Drzewo było suche, o małych 
parametrach, mogło zagrażać 
wyłamaniem ze względu na stan 
zdrowotny – wyjaśnia Mirosła-
wa Pawlak z Wydziału Ochrony 
Środowiska pruszkowskie-
go magistratu. – Zostanie ono 
zastąpione nowym nasadze-
niem – dodaje.

Drzewa w Parku Potulickich
są stare, a co za tym idzie mogą 
być niebezpieczne dla przechod-
niów. – Kontrole prowadzone 
w parku ujawniają co jakiś czas 
konieczność wystąpienia do 
konserwatora zabytków z wnio-
skiem o wydanie decyzji zezwa-
lającej na usunięcie niektórych 
drzew. Nowe drzewa nasadza-
ne są w miarę potrzeb, zwykle 
w miejscach po usuwanych drze-
wach, z zachowaniem dotych-
czasowego założenia parko-
wego – wyjaśnia Pawlak.  (KS)
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REGION
Warszawska 
Kolej Dojazdowa 
przygotowuje się do 
ogłoszenia konkursu 
na projekt swoich 
przystanków. Trwa 
analiza propozycji 
i pomysłów zgłoszonych 
przez pasażerów.

Konsultacje wyglądu i funkcjo-
nalności swoich stacji przewoź-
nik przeprowadził na przełomie 
kwietnia i maja. Czy cieszyły się 
zainteresowaniem? – W wyzna-
czonym terminie wpłynęło 37 
wypełnionych formularzy an-
kiet. Dodatkowo otrzymaliśmy 
korespondencję od czterech 
nadawców, którzy nie prze-
słali wypełnionej ankiety, lecz 
zaprezentowali własne stanowi-
sko w odniesieniu do wybranych 
elementów zawartych w pyta-
niach. Uwagi te również będą 
brane pod uwagę podczas przy-
gotowań do warunków nowego 
konkursu na projekt przystan-
ków – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik WKD.

Trwa „przyglądanie” się 
wszystkim propozycjom. – Ma-
teriał jest dość obszerny, dla-
tego jego weryfikacja, anali-
za i ocena nie zostały jeszcze 
zakończone. Zgodnie z po-
stanowieniami określonymi 
w momencie ogłaszania konsul-
tacji, ich wyniki powinny zostać 
opublikowane w ciągu 14 dni 
od daty zamknięcia. Biorąc 
pod uwagę nadesłane mate-
riały, najprawdopodobniej 

wykorzystamy ten okres do 
końca, czyli do maja. Z całą 
pewnością większość uwag 
będzie pomocna przy określa-
niu ram dla nowego konkursu 
– wyjaśnia Kulesza.

Kiedy możemy spodziewać 
się jego ogłoszenia? Rzecznik 
WKD: – Konkurs o rozsze-
rzonej formule w porównaniu 
z pierwszym podejściem, tak 
po stronie organizacyjnej, jak 
i potencjalnych uczestników, 
chcielibyśmy ogłosić w nie-
odległym terminie od opubli-
kowania podsumowania, nie 
później niż na przełomie ma-
ja i czerwca.

Pierwsze podejście do kon-
kursu na projekt przystanków 
przewoźnik podjął na począt-
ku roku, jednak przygotowane 
prace nie spełniły oczekiwań 
spółki. Zapadłą więc decyzja 
o jego unieważnieniu i prze-
prowadzeniu kolejnego.

Działania Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej wynikają 
z planów modernizacji sta-
cji. – Obejmie ona instalację 
na wszystkich 45 obiektach 
peronowych stacji i przystan-
ków linii WKD nowych ele-
mentów wyposażenia służą-
cego do komfortowej obsługi 
podróżnych oczekujących na 
przejazd, m.in. wiat przystan-
kowych, ławek, oświetlenia, wy-
grodzeń, dróg dojścia dla osób 
o ograniczonej mobilności na 
podstawie kompleksowego 
projektu architektonicznego 
wraz z identyfi kacją wizualną 
– informuje przewoźnik.  (EL) 

Przymiarka do przystankówBurmistrz 
porozmawia
z mieszkancami
MILANÓWEK
W Milanówku 
ruszają spotkania 
włodarzy 
z mieszkańcami. 
– Będzie to dobra
okazja do tego, 
żeby lepiej się 
poznać – podkreśla 
burmistrz Wiesława 
Kwiatkowska.

Zwykle burmistrz spotyka 
się z osobami zamieszkują-
cymi Milanówek w budynku 
urzędu miasta. – Na wizyty 
zarezerwowane są środy, ale 
tak naprawdę spotykam się 
z mieszkańcami codziennie. 
Dzięki temu wiem, jakie są 
ich potrzeby i oczekiwania. 
Dialog i konwersacja są naj-
ważniejsze, dlatego zachęcam 
wszystkich do udziału w spo-
tkaniach, które zostały za-
planowane. Będzie to dobra 
okazja do tego, żeby lepiej się 
poznać. Chciałabym też przed-
stawić program swoich dzia-
łań na najbliższy czas – mówi 
Wiesława Kwiatkowska.

Głównym tematem spotkań 
mają być drogi. Wcześniej były 
one równane, jednak nie przy-
nosiło to pożądanych efektów. 
Powód? Nasypany materiał 
do równania był szybko roz-
jeżdżany przez auta, a przez 

to problem dziur na ulicach 
wracał. – Okazuje się, że wy-
daliśmy mnóstwo pieniędzy na 
marne. Teraz chciałabym wy-
korzystać takie technologie, jak 
ograniczniki i krawężniki, któ-
re, tworząc linię drogi, sprawią, 
że masa wypełniająca nie znaj-
dzie się na poboczu – wyjaśnia 
burmistrz Kwiatkowska. I do-
daje: – To droższe rozwiązanie, 
dlatego naprawimy mniejszą 
liczbę ulic. Wspólnie z miesz-
kańcami musimy zdecydo-
wać, które są najważniejsze 
i na których prace powinny 
zostać wykonane najpierw.

Na spotkania wyznaczono 
pięć terminów. Pierwsze od-
będzie się 22 maja w Zespole 
Szkół Gminnych nr 1, a kolejne: 
25 maja w budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej, 26 maja 
w świetlicy Grodziskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, 27 ma-
ja w Zespole Szkół Gminnych 
nr 3. Na ostatnie, 28 maja, bur-
mistrz zaprasza mieszkańców 
do Szkoły Podstawowej nr 2. 
Wszystkie spotkania odbedą 
się o godz. 18.30.   (KS)

Głównym 
tematem spotkań 
mają być drogi
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Agent ochrony od zaraz tel. 695 480 092 

 ► Agenta ochrony tel. 22 66 333 55, 
509 740 966 

 ► Do sprzątania w Kaniach koło Pruszkowa 
Panie i Panów, mile widziane osoby 
z II grupą inwalidzką. Tel 22/3292506 
lub 22/3292505

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► Podnajmę stanowisko manicure/
pedicure kosmetyczce tel. 502 036 239 
Poszukuję Pizzera – kucharza do lokalu 
gastronomicznego w Komorowie, cały 
etat umowa o pracę tel. 533 492 492 

 ► Praca w ochronie w Pruszkowie i okolicy. 
695 155 927 

 ► 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 

 ► Wychowawca półkolonii. Opieka nad 
dziećmi w wieku 6-12 lat, praca w 
godz. 8-16. Wymagania: uprawnienia 
wychowawcy, doświadczenie w pracy 
z dziećmi, mile widziany wychowawca-
animator czasu wolnego. Kontakt: 
MZOS w Pruszkowie, e-mail: biuro@
mzos.pruszkow.pl; 22 759 52 48

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

Zatrudnię od zaraz pokojowe 
do hotelu 4* na Ochocie. Praca 
wg grafi ku w godz. 08.00-16.00. 
Wynagrodzenie miesięczne: 
od 2200 zł do 2900zł netto 
(w zależności od ilości sprzątniętych 
pokoi). Bezpłatne wyżywienie. 
Kontakt: 510-014-898 
(pon.- pt w godz. 08.00-16.00

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

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 możliwością 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 

Mieszkanie w Milanówku 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 mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, 
Winda, spódz.– własność. 
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 

 ► Lokale usługowo – handlowe 
do wynajęcia centrum Komorowa 
koło Pruszkowa 501 012 555

 ► 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 

 ► Rodzinna opieka dzieci wiek 
przedszkolny 22 216-70-11

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Cegła czerwona Max, duża ilość - tanio 
sprzedam 696 570 816 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

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

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334

Różne

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

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

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, korekta koron drzew, 
wycinka; zakładanie trawników; 
opryski, 512 380 109, 22 758 16 65

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

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne 
– nowe, naprawa istniejących, pomiary. 
Solidnie, szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

Malowanie Tanio 514-611-016

 ► Mycie okien, 511 259 852 

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

 ► Pranie i dezynfekcja wózków 
dziecięcych, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

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

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

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 08.05.2015 r. do 29.05.2015 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych 
do dzierżawy.

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

SKLEP
OGRODNICZY

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
05-805 OTRĘBUSY UL. WIEJSKA 13 
FIRMA OGRODNICZA OD 23 LAT NA RYNKU 

ZATRUDNI 10 OSÓB DO PRAC 
PORZĄDKOWYCH I KOSZENIA TERENÓW

Kontakt tel. 501 108 626, 501 868 893

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

Specjalista do sprzedaży szkoleń
Jeśli jesteś wyjątkowy, łatwo nawiązujesz kontakty i potrafisz sprzedawać – zadzwoń.Pracujemy dla najlep-
szych w branży i poszukujemy najlepszych handlowców.
Specjalizujemy się w szkoleniach dla branży HoReCa, w szczególności w kursach kelnerskich – sugestywna 
sprzedaż i projektach doskonalenia kompetencji menedżerskich – zarządzanie, motywowanie, egzekwowa-
nie, komunikacja i współpraca.
Klientami są najlepsi w branży, między innymi: Hotele SPA Dr Irena Eris, Sieć pizzeri Pizza Express, Accor 
Academie Poland and Baltic States, Orbis Hotel Group, Restaurators Podlaszewscy, Condohotels Manage-
ment, 7th Street Bar & Grill, Dwór Złotopolska Dolina I Mansion House, M.Wachowicz i Wspólnicy.

Nie interesuje mnie Twoje wykształcenie ani wiek. Jeśli masz to „coś” czekam na Twój telefon 501 586 482
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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

R E P E R T U A R / C Z E R W I E C
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10:30-14.30

10.30

12:00-14.30

MAZOWSZE DZIECIOM
Dzień Dziecka w Mateczniku Mazowsze 
pod hasłem:  
JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI

„Błękitek, mówiący wieloryb”  
spektakl interaktywny dla dzieci

Inspirujące zabawy i warsztaty

5 pt.  
19:00

BENEFIS WITOLDA ZAPAŁY
koncert z okazji 80. urodzin choreografa
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra  
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

12
pt. 

17:00 
19:00

Roztańczeni z „Mazowszem” 
koncerty finałowe 
Występują uczestnicy całorocznych warsztatów 
tanecznych  

13
sob.

15:00 
17:00

Roztańczeni z „Mazowszem” 
koncerty finałowe 
Występują uczestnicy całorocznych warsztatów  
tanecznych  

14 niedz.
17:00

BENEFIS WITOLDA ZAPAŁY na bis
koncert z okazji 80. urodzin choreografa
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra  
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

28 niedz.
17:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki

mazowsze.waw.pl

ZAWIADOMIENIE
 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 7.05.2015 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego 
nr 459/II/2014 z dnia 4.11.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła 
„Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do 
węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga 
wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” 
i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł 
„Paszków” (z węzłem).”
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 
o wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 13.05.2015 r. tutejszy organ zwrócił się 
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku  
z powyższym, postanowieniem z dnia 14.05.2015 r., Wojewoda Mazowiecki 
zawiesił postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia na realizację  
ww. inwestycji drogowej. Na ww. postanowienie stronom służy prawo 
do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, Plac 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do  Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Nadarzyn,; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1003/3; obręb  
16 - Walendów, działki nr ew.: 99/3.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 609, w  godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.                        WIŚ-II.7820.1.2.2013.AM zm.

ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za- 
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia 
się, że w dniu 6.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 
22.02.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem 
z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł 
Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska 
(bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami  
m.st. Warszawy”, zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego  
nr 449/II/2014 z dnia 27.10.2014 r.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana 
Andrzeja Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Nadarzyn, obręb 1- Nadarzyn, działki nr ew.: 799/3, 819/1, 
2014/3, 2095/3, 2096; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1003/1, 
1010.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w  godzinach 13-16 – pon. 
8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM  2 zm

OGŁOSZENIE
Rada Miejska w Pruszkowie rozpoczęła prace związane  
z wyborem ławników do Sądów Powszechnych na 
kadencję 2016 –2019.
Radni w głosowaniu tajnym na sesji wybierać będą :
1)  12 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
2)  2 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
3)  5 ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
4)  2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-
Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych.

W związku z powyższym  kandydatów na ławników należy 
zgłaszać do 30 czerwca br. - jest to termin ustawowy.
Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na 
ławników uzyskać można  w Biurze Rady Miejskiej pod 
nr telefonów:  

(22) 735–87–50,  (22) 735-87-22,   692 747 020
lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej p. nr 48 - II piętro 
Urzędu Miejskiego  ul. Kraszewskiego 14/16.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz informację 
związaną z wyborami można pobrać w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem: http://umpruszkow.
bip.org.pl/ zakładka: „Rada Miejska” 

Polbruk S.A. -  ogólnopolski producent kostki brukowej 
w segmentach wyrobów szlachetnych oraz wyrobów drogowych,  

godny zaufania partner biznesowy poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

Pracownik segregacji 
– operator wózka widłowego

umowa o pracę – pełny etat
tryb pracy: zmianowy

miejsce pracy: Pruszków  

Obowiązki podstawowe:
•  Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
•  Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
•  Obsługa wózka widłowego,
•  Pakowanie wyrobów. 

Wymagania:
•  Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
•  Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Oferujemy:
•  Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. 
Więcej o nas: www.polbruk.pl

•  Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•  Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
e-mail: jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na dokumentach prosimy 
umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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