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Bilet zamiast 
mandatu? Nie 

REGION

Czy nie lepiej byłoby 
zrezygnować z kontroli 
polegających na karaniu 
mandatami, a w zamian 
zamiast kilku kontrolerów 
w pociągach mógłby pojawić 
się jeden, który by nie 
karał, lecz sprzedawał bilet 
pasażerom na „gapę”?
 KM i WKD podchodzą 
do pomysłu sceptycznie.  4

Budowa Zana w tym roku
ANNA
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie 
szuka chętnych do 
pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
który ma czuwać 
nad budową 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
im. Tomasza Zana.
 

Popularny zespół szkół dziś 
mieści się przy ul. Da-
szyńskiego, w starej ka-

mienicy zaadaptowanej na po-
trzeby placówki oświatowej. 
Warunki w jakich uczą się lice-
aliści dalekie są od ideału. Wą-
skie klatki schodowe, brak sali 
gimnastycznej i boisk zewnętrz-
nych to tylko niektóre pozycje 
z długiej listy bolączek szkoły. 

Ta sytuacja się zmieni. Zan 
ma zostać bowiem rozbudowa-

– To dla nas priorytet, z tą inwestycją nie można już czekać – mówi starosta Zdzisław Sipiera
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ny. Takie plany starostwo ma od 
dawna, ale warto tu dodać, że po-
czątkowo zamysł na szkołę był 
zupełnie inny.

Przypomnijmy. Kilka lat temu,
gdy na czele powiatu stała sta-
rosta Elżbieta Smolińska, zro-
dził się pomysł przeniesienia 
Zana do obiektów oświatowych
znajdujących się przy ul. Go-
mulińskiego. Nie spotkał się on 
jednak z aprobatą środowiska 
„zaniaków” – uczniów, rodzi-
ców, kadry pedagogicznej oraz 
absolwentów szkoły. Po licz-
nych protestach i sprzeciwach, 
starostwo się ugięło. Zan został 
na swoim miejscu, ale proble-
my lokalowe szkoły nie zniknę-
ły. Dlatego placówka miała zostać 
rozbudowana. Już w 2012 r.
 poznaliśmy koncepcję tej inwe-
stycji. W drodze konkursu wyło-
niony został projektant, pracow-
nia ARPA Architektoniczna 
Pracownia Autorska Jerzego
 Gurawskiego z Poznania. 

Od tamtej pory nic się nie 
zmieniło. Zan nadal ma swoją 

siedzibę w starej kamienicy, 
a starostwo nie ma wykonaw-
cy prac. Jednak jak zapewnia 
Zdzisław Sipiera, obecny sta-
rosta pruszkowski, rozbudowa 
szkoły powinna niedługo wy-
startować. – Jesteśmy na eta-
pie precyzowania specyfikacji 
przetargowej na wykonaw-
cę prac. Niebawem ruszymy 

z postępowaniem. Już ogło-
siliśmy przetarg na inspek-
tora nadzoru inwestorskiego 
– zaznacza Zdzisław Sipie-
ra. – Z budową szkoły chce-
my ruszyć jeszcze w tym roku. 
I to tak szybko jak tylko się da. 
Zan to dla nas priorytet, z tą 
inwestycją nie można już cze-
kać – zapewnia.

Uczniowie nie muszą się 
jednak obawiać przeprowa-
dzek. Szkoła w trakcie budowy 
ma funkcjonować normalnie. 
W pierwszej kolejności po-
wstanie skrzydło dydaktyczne, 
a następnie – w miejscu istnieją-
cego budynku – hala sportowa.

WiĘceJ  2 

 Tak w przyszłości ma wyglądać popularny Zan

– To dla nas priorytet, z tą inwestycją nie można już czekać – mówi starosta Zdzisław Sipiera

Napięcie 
w sprawie linii

GRODZISK MAZOWIECKI

Fragment projektowanego 
przebiegu linii 
elektroenergetycznej 
znajduje się w północnej części 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 
I wiemy już, że mieszkańcy 
tamtejszych miejscowości 
sprzeciwiają się jej budowie 
równie stanowczo, co ich 
sąsiedzi z Jaktorowa 
i Żabiej Woli.  3
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PRUSZKÓW
Radni miasta Pruszkowa podczas 
majowego posiedzenia udzielili ab-
solutorium prezydentowi Pruszko-
wa Janowi Starzyńskiemu za 2014 
rok. 18 radnych było „za”, trzech 
wstrzymało się od głosu, nikt nie był 
przeciwny. – Dla mnie jest to nie-
zwykle ważne, ponieważ uważam to 

za dobre prognozy współpracy rady 
jako organu stanowiącego z orga-
nem wykonawczym na lata kolejne 
– podkreślił Starzyński. – Chciałbym 
podziękować wszystkim współpra-
cownikom, dyrektorom jednostek, 
kierownikom wydziałów. To dzię-
ki wam i waszej wytężonej pracy 

Prezydent Jan Starzyński 
dostał absolutorium

dzisiaj mogliśmy podsumować rok 
2014 z bardzo dobrymi wynikami  
– dodał. Głosowanie nad udziele-
niem absolutorium poprzedziła 
uchwała zatwierdzająca sprawozda-
nie finansowe miasta Pruszkowa za 
2014 r. oraz sprawozdanie z wykona-
nia ubiegłorocznego budżetu. (AS)

Piątek, 12 Czerwca 2015
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Zabójstwo w Tworkach

PRUSZKÓW
W Mazowieckim 
Specjalistycznym 
Centrum Zdrowia 
w Pruszkowie 
(dawny Szpital 
Psychiatryczny) 
2 czerwca doszło 
do zabójstwa. Co 
ustaliła prokuratura?

Przypomnijmy. Tuż przed mi-
nionym długim weekendem 
w szpitalu w pruszkowskiej 
dzielnicy Tworki doszło do tra-
gedii. Jeden z pacjentów leczni-
cy z niewyjaśnionych przyczyn 
zabił innego pacjenta, z którym 
dzielił pokój. 39-letni mężczy-
zna rzucił się na 34-latka, ude-
rzał jego głową o podłogę i dusił. 
W wyniku odniesionych obra-
żeń bity zmarł. 

– Jednego z pacjentów szpi-
tala zabił inny mężczyzna, któ-
ry również się tam leczył. Do 
zdarzenia doszło na zamknię-
tym oddziale, po którym mogą 
przemieszczać się tylko leka-
rze i pacjenci. Podejrzany zo-
stanie zatrzymany. Na miejscu 
jest prokurator i zespół do-
chodzeniowo-śledczy. Pro-
wadzone są oględziny miejsca 
zdarzenia i przesłuchania – 
wyjaśniał „na gorąco” Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie.

Postanowiliśmy sprawdzić 
na jakim etapie jest śledztwo 
w tej sprawie. – Lekarze dali 
zgodę na wykonanie wszelkich 
czynności, dlatego 39-latko-
wi zostały postawione zarzu-
ty z artykułu 148 paragraf 1  
Kodeksu Karnego – mówi prok. 
Zwoliński. – Sąd wobec po- 

dejrzanego zastosował areszt 
trzymiesięczny obowiązujący 
do 1 września – dodaje.

Mężczyzna usłyszał już za-
rzut zabójstwa. Grozi mu mini- 
mum 8 lat pozbawienia wolno-
ści, ale wyrok może być surow- 
szy – 25 lat lub dożywocie.

Podejrzany nie przyznaje się 
do winy. – 39-latek złożył bar-
dzo krótkie wyjaśnienie. Nie 
przyznał się do winy i stwierdził, 
że nie pamięta samego zajścia  
– twierdzi Zwoliński. 

Ofiarą 39-latka jest 34-letni 
obywatel Stanów Zjednoczo-
nych. 3 czerwca przeprowa-
dzono sekcję zwłok zabitego 
mężczyzny. Miał obrażenia 
głowy. Prok. Zwoliński: – Osta-
teczne przyczyny śmierci poz- 
namy po wykonaniu dodatko-
wych badań.

Pruszkowska prokuratura 
prowadzi również odrębne po-
stępowanie w sprawie niedo-
pełnienia obowiązków przez 
pracowników Mazowieckie-
go Specjalistycznego Centrum 
Zdrowia w Pruszkowie. – Cho-
dzi o bezpośrednie narażenie 
na niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu – wyjaśnia An-
drzej Zwoliński.  (AS)

39-letni 
mężczyzna 
usłyszał już 
zarzut zabójstwa
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Jak konkretnie ma wyglądać 
w niedalekiej przyszłości Zan? 
Na niezabudowanym dziś placu 
powstanie trzypiętrowy obiekt 
dydaktyczny. W piwnicy znajdą 
się szatnie, magazyny i pomiesz-
czenia techniczne, na parterze bi-
blioteka wraz z czytelnią, sklepik 
szkolny, pokoje pedagoga i psy-
chologa szkolnego. Na pierwszym 
piętrze ulokowane zostaną sale 
lekcyjne i pokój nauczycielski, na 
drugim – pracownie fizyki, che-
mii i plastyki, gabinet lekarski, 
sekretariat i gabinet dyrektora.  
Na piętrze trzecim znajdą się pra-
cownie językowe i informatyczne. 

Po zakończeniu pierwszej czę-
ści robót i przeniesieniu szkoły do 
nowego obiektu rozpocznie się 
rozbiórka starej placówki. W jej 
miejscu powstanie sala sportowa, 
a nad nią otwarte boisko. Wejście 
główne do szkoły zostanie zlo-
kalizowane od strony ul. Obroń-
ców Pokoju, a drugie od strony  
ul. Daszyńskiego. Wjazd na par-
king i dziedziniec wewnętrzny bę-
dzie możliwy od ul. Kościuszki.

Dla licealistów najważniejsza 
jest jednak odpowiedź na pyta-
nie, kiedy szkoła zacznie działać 
w nowych warunkach. – Odda-
nie nowego budynku do użytku 
planujemy na 1 września 2017 r. 
Jednak wiele zależy od warun-
ków atmosferycznych zwłaszcza 
zimą. Może się również zdarzyć, 
że w trakcie robót ziemnych wy-
kopiemy jakiś pocisk, a i takie 

Dokończenie ze str. 1

sportowej. Sipiera:– Trzeba pa-
miętać, że gmach Zana przylega 
do innej kamienicy. Niestety oba 
budynki są stare i nie wyklucza-
my, że część prac rozbiórkowych 
trzeba będzie wykonać ręcznie. 
W tej sprawie podejmiemy roz-
mowy z władzami miasta. 

Ile będzie kosztowała budowa 
„nowego” Zana? – Szacujemy, 
że inwestycja pochłonie około  
21 mln zł. Nie rezygnujemy ze 
zwycięskiego projektu, ale mu-
sieliśmy wprowadzić kilka zmian, 
by szkoła nie była tak kosztowna. 
Chodzi tu głównie o zdobienia na 
elewacji, osłony przeciwsłonecz-
ne, które były zaprojektowane po 
północnej stronie budynku czy 
zielonych tarasów na dachu bu-
dynku dydaktycznego – wylicza 
Sipiera. – Jeśli chodzi o zieleń, to 

znaleziska mogą sparaliżować 
prace na kilkanaście dni – za-
znacza starosta Zdzisław Sipiera. 

Okazuje się jednak, że o ile bu-
dowa skrzydła dydaktycznego 
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 Motocyklista zginął na miejscu

Budowa Zana w tym roku
– To dla nas priorytet, z tą inwestycją nie można już czekać – mówi 
starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera

tarasy możemy wykonać w póź-
niejszym terminie – dodaje. 

Starostwo powiatowe myśli nie 
tylko o Zanie. W planach są rów-
nież rozbudowa Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki, budowa nowego bu-
dynku Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego, który dziś mieści 
się na ul. Wapiennej w Pruszko-
wie oraz budowa bursy dla spor-
towców na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych przy ul. Gomulińskiego. 
W tych przypadkach starostwo nie 
podaje zbliżonych dat realizacji 
inwestycji. – To nie jest tak, że te-
raz będziemy tylko budować nowe 
placówki dydaktyczne. Inwesty- 
cje musimy planować racjonal-
nie, ponieważ potrzeb jest wiele 
– twierdzi Sipiera. 

Jak rozwiązać sprawę groźnego skrzyżowania?
PRUSZKÓW 
Czy zmiana organizacji 
ruchu na odcinku 
ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie była 
dobrym rozwiązaniem? 
Kierowcy uważają,  
że nie. Zwłaszcza, że 
niedawno doszło tam do 
tragicznego wypadku. 

Ul. Komorowska od lat jest dro-
gą jednokierunkową, ale kilka 
miesiecy temu na jej fragmen-
cie zmieniono organizację ru-
chu. Chodzi o odcinek pomiędzy 
ul. Gordziałkowskiego i Pogod-
ną – wprowadzono tam ruch 
dwukierunkowy. Nie byłoby to 
kłopotliwe, gdyby nie zmiana 
pierwszeństwa na skrzyżowa-
niu z ul. Pogodną. W tym miejscu 
mają je kierowcy jadący Komo-
rowską od strony Granicy oraz ul. 
Pogodną od ul. Bolesława Prusa. 

Wielu kierowców podkreśla-
ło, że wprowadzone rozwiązania 
nie są bezpieczne. – Jak można 
było jednokierunkową prostą na 

przestrzał Komorowską zatkać 
pierwszeństwem z boku. Do tego 
niepoprawnie namalowane ozna-
czenie z prawej strony, które su-
geruje drogę podporządkowaną 
– napisał jeden z internautów. 
Mieszkańcy Komorowskiej twier-
dzą, że nie ma prawie dnia, by ktoś 
nie wjechał na drogę pod prąd.

28 maja na skrzyżowaniu Ko-
morowskiej i Pogodnej doszło 

do tragicznego wypadku (patrz 
zdjęcie). Motocykl zderzył się 
z autem osobowym. Prowadzą-
cy jednoślad zginął. – Zleciliśmy 
wykonanie sekcji zwłok kierow-
cy motocykla, ale na jej wyniki 
trzeba poczekać 2-3 miesiące 
– mówi Andrzej Zwoliński, za-
stępca prokuratora rejonowego 
w Pruszkowie. I dodaje: – Poli-
cja ma natomiast przesłuchać 

świadków i ustalić jak doszło 
do tej tragedii.

Zarządcą ul. Komorowskiej 
jest powiat pruszkowski. Zapyta-
liśmy starostę Zdzisława Sipierę 
o to newralgiczne skrzyżowanie. 
– Dużo gorsze jest skrzyżowanie 
ulicy Bolesława Prusa i Pogod-
nej, ale tam kierowcy nauczyli 
się już jeździć. Oba te skrzyżo-
wania są bardzo groźne. Od 
dziecka pamiętam, że ul. Gor-
działkowskiego nie mogła być 
dwukierunkowa, przez ten róg 
(skrzyżowanie z ul. Bolesława 
Prusa – przyp. red.). Tylko jedna 
firma kupiła grunt i wszystko się 
stało możliwe – mówi starosta. 
I dodaje: – Musimy się przyjrzeć 
organizacji ruchu obowiązującej 
na Komorowskiej.

Warto wspomnieć, że staro-
stwo ogłosiło przetarg na wyko-
nanie koncepcji przebudowy ul. 
Komorowskiej od ul. Pogodnej 
do ul. Rekreacyjnej w Granicy. 
Jest więc szansa, że organizacja 
ruchu na Komorowskiej zosta-
nie zmieniona.  (AS)
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nie będzie skomplikowana, to 
niezwykle trudnym przedsię-
wzięciem będzie rozbiórka ist-
niejącego budynku i budowa hali 

blisko tyle będzie 
kosztować budowa 
„nowego” Zana

21 mln zł

 Stary budynek zostanie rozebrany
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SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

Reklama

– W bloku przy ulicy Chopina 6 
w Pruszkowie znaleziono zwło-
ki człowieka, policja czeka na ka-
retkę pogotowia – poinformował 
nas 30 maja czytelnik. Pojawiły się 
przypuszczenia, że śmierć nastąpi-
ła w związku z przedawkowaniem 
alkoholu. – W tej chwili trudno 

powiedzieć co było przyczyną zgo-
nu – mówiła „na gorąco” asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
pruszkowskiej policji. Prokuratu-
ra wszczęła śledztwo z art. 155 kk. 
(nieumyślne spowodowanie śmier-
ci). – Do chwili obecnej nie znana 
jest przyczyna zgonu mężczyzny 

– zaznacza Iwona Ilcewicz-Koło-
dziejczyk, prokurator rejonowy 
w Pruszkowie. – W wyżej wymie-
nionej sprawie Komenda Powiato-
wa Policji w Pruszkowie prowadzi 
czynności śledcze zmierzające 
do ustalenia okoliczności 
zdarzenia – dodaje. (AS)

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do 
sprawy budowy linii 
elektroenergetycznej 
Kozienice-Ołtarzew. 
Do sprzeciwu wobec 
realizacji tej inwestycji 
dołączyli mieszkańcy 
gminy Grodzisk 
Mazowiecki.
 

O d wielu tygodni trwa 
protest mieszkańców 
Żabiej Woli i Jaktoro-

wa przeciw powstaniu na terenie 
ich gmin wysokich na ponad 70 
metrów słupów wysokiego na-
pięcia. Inwestycja realizowana 
jest przez spółkę Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne i ma po-
łączyć stacje w Kozienicach 
i Ołtarzewie. Fragment projek-
towanego przebiegu linii znajdu-
je się w północnej części gminy 
Grodzisk Mazowiecki. I wiemy 

typu narady, ale na horyzoncie 
nie widać możliwości porozu-
mienia. Podobnie jak w przy-
padku Żabiej Woli i Jaktorowa, 
pod adresem władz Grodziska 
kierowane są zarzuty o brak od-
powiedniej informacji i próbę 
załatwienia sprawy ponad gło-
wami mieszkańców. – W naszej 
okolicy przebiega już co praw-
da autostrada A2, ale o tym, że 
powstanie wiedzieliśmy od lat. 
A teraz próbuje się nam podrzu-
cić jeszcze tę linię i właściwie 
zostajemy postawieni przed fak-
tem dokonanym, nikt z nami nic 
nie konsultował, nie uprzedzał 
o takich zamiarach – mówi Hali-
na Zbyszyńska, mieszkanka Żu-
kowa i uczestniczka spotkań 
z władzami Grodziska. – Mo-
mentami jesteśmy bezradni, bo 
mamy wrażenie, że burmistrz 
chce planu dla inwestora, a nie 
dla nas – dodaje. 

Co na to grodziscy włoda-
rze? – To są subiektywne od-
czucia mieszkańców, bo decyzja 

już, że mieszkańcy tamtejszych 
miejscowości sprzeciwiają się jej 
budowie równie stanowczo, co 
ich sąsiedzi z Jaktorowa i Ża-
biej Woli. 

Wysokie napięcie dotarło też do Grodziska
Protest mieszkańców przeciwko budowie linii elektroenergetycznej trwa. Czy przyniesie efekt?
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o tym czy ta linia powstanie nie 
leży po naszej stronie, tylko in-
westora – mówi Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. – Będziemy starać się 
znaleźć takie rozwiązanie, aby 
mieszkańcy jak najmniej na tym 

ucierpieli. Mam nadzieję, że uda 
się to zrobić – dodaje. 

Zgodnie z ustaleniami z ostat-
niego spotkania (9 czerwca), gro-
dziski urząd ma zatrudnić ze-
wnętrzną fi rmę, która opracuje 
najbardziej optymalny prze-

bieg linii na terenie podgrodzi-
skich miejscowości. – Te pro-
pozycje przedstawimy zarów-
no mieszkańcom jak i PSE, 
pierwsze z nich być może będą 
mogły paść podczas kolejnego 
spotkania z mieszkańcami, któ-
re planowane jest 15 czerwca 
– wyjaśnia wiceburmistrz.

A co jeśli tak przygotowanych 
propozycji mieszkańcy nie zaak-
ceptują? Galiński: – Nasza rola 
polega na tym, aby stać po ich 
stronie. Jeśli nie zgodzą się na taki 
czy inny przebieg, to będziemy ich 
wspierać. Najlepiej byłoby, gdy-
by ta linia w ogóle nie powstała, 
ale to nie zależy od naszej decyzji.  

W te zapewnienia prote-
stujący jednak nie dowierza-
ją. – Ciągle nam się mówi, że 
możliwości przebiegu jest kil-
ka, ale mam wrażenie, że to już 
wszystko zostało załatwione i tak 
naprawdę nikt się z nami nie li-
czy. W dalszym ciągu będziemy 
bronić tej ziemi – kwituje Hali-
na Zbyszyńska. 

 Spotkanie władz Grodziska z mieszkańcami w sprawie linii

PRUSZKÓW

Nieznana jest jeszcze 
przyczyna zgonu mężczyzny

Chodzi przede wszystkim 
o Żuków, Tłuste, Izdebno, 
Kłódno Nowe i Kłódno Stare. 
Mieszkańcy dwukrotnie spo-
tkali się już z władzami Grodzi-
ska, planowane są kolejne tego 

– Będziemy starać 
się znaleźć takie 
rozwiązanie, aby 
mieszkańcy jak 
najmniej na tym 
ucierpieli – mówi 
wiceburmistrz 
Galiński
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Pod koniec czerwca 
powinna zostać 
wprowadzona 
docelowa 
organizacja ruchu 

KSIĄŻENICE
W Książenicach grupa nurków po 
kilkugodzinnych poszukiwaniach 
wyciągnęła z wody ciało mężczy-
zny. O sprawie poinformował nas 
7 czerwca jeden z czytelników. 
– W miejscowości Książenice na 
niestrzeżonym kąpielisku prze-
bywała grupa mężczyzn. Jeden 

z nich poszedł popływać i nie wy-
szedł z wody – napisał w mailu 
przesłanym na adres kontakt@
wpr24.pl. Wiadomość naszego 
czytelnika potwierdziła policja. 
– Kilku mężczyzn spędzało czas 
nad wodą. W trakcie wypoczyn-
ku spożywali alkohol. Jeden z nich 

Nurkowie wyciągnęli 
z wody ciało mężczyzny

poszedł popływać ale nie wra-
cał. Po długich poszukiwaniach 
wezwani nurkowie wyłowili ciało 
mężczyzny – powiedziała st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik grodzi-
skiej policji. Sprawą utonięcia zaj-
muje się Prokuratura Rejonowa 
w Grodzisku Mazowieckim. (JM)

Piątek, 12 Czerwca 2015

Kiedy szybciej na obwodnicy?
REGION
Na południowej 
obwodnicy Warszawy 
nadal nie można 
przyspieszyć. Kierowcy 
nie kryją zażenowania 
faktem, że na drodze 
ekspresowej muszą 
stosować się do 
ograniczeń. Kiedy 
ulegnie to zmianie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w wyniku audytu 
wewnętrznego zmuszona została 
do przeprowadzenia prac remon-
towych. Powodem ograniczenia 
prędkości jest wymiana latarni na 
węźle Al. Jerozolimskie. Chodzi 
o kwestie związane z bezpieczeń-
stwem, dotyczące odginania się 
barier energochłonnych tak, aby 
spełniały one swoją rolę.

Jak najbardziej należy spełnić 
pewne standardy, jednak ograni-
czenia denerwują kierowców. Na 
drodze ekspresowej muszą poru-
szać się zgodnie z nimi. Obecnie 
prowadzący auta mogą maksy-
malnie jechać 100 km/h na jezdni 
głównej, a 70-90 km/h na dro-
gach bocznych. Na szczęście 
niedługo zostanie wprowadzo-
na stała organizacja ruchu. – Już 

w czerwcu kierowcy będą mogli 
poruszać się po południowej ob-
wodnicy Warszawy z prędkością 
właściwą dla dróg ekspresowych, 
czyli 120 km/h. Pod koniec mie-
siąca powinna zostać wprowadzo-
na docelowa organizacja ruchu 
– powiedziała nam Agnieszka 
Stefańska z Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.

To dobra informacja dla kie-
rowców. Ich cierpliwość zostanie 
w końcu wynagrodzona. – Wymia-
na latarni zmierza ku końcowi. 
Po odbiorze prac wprowadzimy 

Samobójstwo nastolatki 
PIASTÓW
Kilka dni temu 
mieszkańcami nie tylko 
Piastowa wstrząsnęła 
informacja o samobójstwie 
nastolatki. Niewykluczone, 
że młodą dziewczynę 
ktoś namówił do 
targnięcia się na 
własne życie.

Na ulicy Słowiańskiej w Piasto-
wie 6 czerwca doszło do tragedii. 
Nastoletnia dziewczyna popełni-
ła samobójstwo. – Około godziny 
17.40 otrzymaliśmy zgłoszenie, 
że w Piastowie stało się coś nie-
pokojącego. Na miejscu okazało 
się, że młoda dziewczyna po-
pełniła samobójstwo – mówiła 
w dniu tragedii komisarz Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy KPP 
Pruszków. – Dziewczyna nie była 
sama w domu. Pogotowie zjawiło 
się błyskawicznie, ale nastolat-
ka już nie żyła – dodała.

Sprawę samobójstwa nasto-
latki prowadzi pruszkowska 
prokuratura. – Ze zgromadzo-

nego dotychczas materiału do-
wodowego wynika, ze zwłoki 
małoletniej zostały ujawnio-
ne przez matkę. Wezwany na 
miejsce lekarz pogotowia ra-
tunkowego stwierdził w karcie 
informacyjnej „zgon przed 
przybyciem zespołu przez po-
wieszenie”  – informuje Iwona 
Ilcewicz-Kołodziejczyk, proku-
rator rejonowy w Pruszkowie. 
Prokuratura zleciła biegłym le-
karzom wykonanie sekcji zwłok 
nieletniej. – Do chwili obecnej 
brak jest informacji o przyczy-
nie zgonu – dodaje prok. Ilce-
wicz-Kołodziejczyk.

Prokuratorzy podejrzewa-
ją, że nastolatka mogła być na-
mawiana do samobójstwa przez 
osobę trzecią. Prok. Iwona Il-
cewicz-Kołodziejczyk:  – Pro-
kuratura wszczęła śledztwo 
w sprawie doprowadzenia ma-
łoletniej namową lub przez 
udzielenie pomocy do targnię-
cia się na własne życie skutku-
jące jej zgonem, to jest o czyn 
z artykułu 151 kk.  (AS)
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S8 doprowadzi do Przeszkody
REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad podpisała 
umowę na budowę 
kolejnego fragmentu 
trasy S8. Odcinek 
między Paszkowem 
a Przeszkodą ma być 
gotowy w czwartym 
kwartale 2018 r.

Budowa wylotówki na Kraków 
i Katowice na odcinku od Opa-
czy do Paszkowa powoli wcho-
dzi w fi nałową fazę. Drogowcy 
ze Strabagu do końca roku ma-
ją oddać do użytku wspomnia-
ny fragment. Niebawem prace 
ruszą też na kolejnym odcinku 
tej ważnej trasy. Chodzi o po-
nad 11,5-kilometrowy fragment 
z Paszkowa do Przeszkody. Tra-
sa będzie przedłużeniem powsta-
jącego fragmentu S8 w kierunku 
Wrocławia i Katowic.

Co przewiduje podpisany kon-
trakt? Firma Intercor, zwycięzca 

przetargu, będzie musiała zapro-
jektować i rozbudować istnieją-
cą drogę krajową do parametrów 
ekspresówki. Zakres prac obej-
muje m.in. likwidację przejść dla 
pieszych w poziomie drogi, bu-
dowę skrzyżowań bezkolizyjnych 
czy ekranów akustycznych. Pro-
jekt przewiduje wymianę wszyst-
kich warstw drogi od podbudowy 
przez wiążącą do ścieralnej. Dro-
ga będzie budowana w techno-
logii betonowej. Intercor na 
zrealizowanie wszystkich prac 
będzie miał 31 miesięcy, a to 
oznacza, że droga powinna być 

gotowa w czwartym kwartale 
2018 roku. Kontrakt wart jest 
436,65 mln zł.

Budowa 11,6 km odcinka 
z Paszkowa do Przeszkody jest 
jednym z dwóch zadań w prze-
targu na przebudowę trasy od Ra-
dziejowic do Paszkowa. Przetarg 
na drugi fragment Przeszkoda 
– Radziejowice również zosta-
nie rozstrzygnięty niebawem. 
Trwa wybór najkorzystniejszej 
oferty spośród sześciu złożo-
nych. Wykonawcy zaoferowali 
realizację prac za kwoty od 306,9 
do 457,7 mln zł.  (AS)

Było spokojnie
REGION
Kontrole nie cieszą 
się popularnością 
wśród kierowców, 
ale w miniony długi 
weekend musieli 
przygotować się na 
taką ewentualność.

Funkcjonariusze rozpoczę-
li wzmożone kontrole już 
w środę (3 czerwca) popołu-
dniu i aktywnie pracowali do 
poniedziałkowego poranka. 

Na pruszkowskich drogach 
doszło do czterech wypadków 
i trzydziestu kolizji. Na szczę-
ście obyło się bez ofi ar śmier-
telnych, pięć osób odniosło 
obrażenia. – Na drogach pa-
nował porządek – ocenia Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
KPP Pruszków. Lokalna policja 
wykonała 575 badań trzeźwo-
ści i zanotowała 3 kierowców 
na „podwójnym gazie”. Rok te-
mu prowadzących, którzy wsie-
dli za kierownicę po spożyciu 
alkoholu było 9.  (JM)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Pasażerowie kolei 
nie mogą liczyć
na zmianę systemu 
kontrolowania biletów, 
choć wydaje się,  
że takie rozwiązanie 
ułatwiłoby życie nie 
tylko im, ale również 
przewoźnikom.
 

P roblem z egzekwowa-
niem opłat za przejazd 
bez biletu powraca jak 

bumerang. Tylko w ubiegłym 
roku Koleje Mazowieckie 
i Warszawska Kolej Dojaz-
dowa kilkakrotnie próbowały 
pozbyć się długów pasażerów, 
wystawiając je na sprzedaż. Je-
den z dwóch przetargów ogło-
szonych przez tego drugiego 
przewoźnika wygrała... hur-
townia lodów. Częściej, bo co 
kilka miesięcy podobne postę-
powanie przeprowadzają KM. 

Kwota, którą w drodze sprze-
daży długu uda się odzyskać jest 
mniejsza niż rzeczywiste zobo-
wiązania pasażerów. Kosztuje 
też sama obsługa wierzytelno-
ści, bo przetarg nie tylko trzeba 
rozpisać i rozstrzygnąć, ale przede 
wszystkim zatrudnić fi rmę, któ-
ra kontrolami biletów zajmuje się 
na bieżąco.

O jakich sumach mowa? 
– Łączna wartość mandatów wy-
stawionych w 2014 roku stano-
wiła kwotę 2 mln 699 tys. zł, 
z czego udało się wyegzekwować 
730 tys. zł – informuje Krzysztof 

Czy nie lepiej i taniej byłoby 
zatem zrezygnować z kontroli 
polegających na karaniu man-
datami? W zamian zamiast kil-
ku kontrolerów w pociągach 
mógłby pojawić się jeden, któ-
ry by nie karał, lecz sprzedawał 
bilet pasażerom na „gapę”. Za-
oszczędziliby zarówno podróż-
ni jak i przewoźnicy. Co na to 
kolejarze? – Tego typu rozwią-
zanie wymagałoby zatrudnie-
nia osobnej grupy konduktorów, 
którzy byliby obecni na każdym 
składzie taboru, a tym samym 
na każdym kursie przewidzia-
nym w rozkładzie jazdy pocią-
gów – wyjaśnia rzecznik prasowy 
WKD. – Przypominamy, że 
podróżni mają możliwość za-
kupu biletu na każdym przy-
stanku bez jakichkolwiek opłat 

Kulesza, rzecznik prasowy War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
Przez dwanaście miesięcy wysta-
wiono 15 tys. mandatów. Obsługa 
długu pasażerów, czyli przepro-
wadzanie samych kontroli i eg-
zekucja należności kosztują tego 
przewoźnika średnio 1 mln 190 
tys. zł rocznie. 

Podobne pytanie zadaliśmy 
Kolejom Mazowieckim, jednak 
nie otrzymaliśmy konkretnej od-
powiedzi. – Jeśli chodzi o liczbę 
wezwań do zapłaty oraz stopień 
ściągalności należności z tytu-
łu wystawionych wezwań do 
zapłaty, to informacje te objęte 
są tajemnicą przedsiębiorstwa 
– zastrzega Jolanta Maliszewska 

manipulacyjnych w automatach 
biletowych – dodaje Kulesza.

Podobne uzasadnienie słyszy-
my w Kolejach Mazowieckich. 
– Ze względu na liczbę urucha-
mianych pociągów (ok. 800 na 
dobę), wielką liczbę przewożo-
nych podróżnych, częste przy-
stanki i związaną z tym znaczną 
rotacją podróżnych, a także ze 
względu na długość składów 
(dwie lub trzy jednostki) nie ma 
możliwości, aby kontrolerzy 
sprawdzili bilety wszystkim po-
dróżnym. Wobec tego nie ma mo-
żliwości odstąpienia od obowią-
zującej zasady posiadania biletu 
lub zgłoszenia się do kierownika 
w celu zakupu. W celu ułatwienia 
zakupu ciągle poszerzamy kana-
ły dystrybucji biletów – wyjaśnia 
Jolanta Maliszewska. 

Bilet zamiast mandatu? Nie da się
KM i WKD odrzucają pomysł, aby kontroler sprzedawał bilet pasażerom na „gapę”
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z biura prasowego spółki. Moż-
na jednak przypuszczać, że cho-
dzi o kwotę nawet kilkakrotnie 
większą niż w przypadku WKD, 
która obsługuje jedną linię w po-
równaniu do całej sieci połączeń 
oferowanych przez KM. 

Tylko w ubiegłym 
roku KM i WKD 
kilkakrotnie 
próbowały 
pozbyć się długów 
pasażerów, 
wystawiając je na 
sprzedaż 

KM i WKD odrzucają pomysł, aby kontroler sprzedawał bilet pasażerom na „gapę”
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docelową prędkość na obwodnicy 
– zapewnia Stefańska. Wszystko 
wskazuje więc na to, że w czerwcu 
S2 stanie się pełnoprawną drogą 
ekspresową. Po dwóch latach od 
jej otwarcia.  (JM)
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Wokół samochodów 
hybrydowych narosło 
przez lata wiele mitów. 
Sprawdzamy, które  
z nich są prawdziwe,  
a które już dawno  
straciły ważność.

W tym roku mija 18 lat 
od startu sprzedaży 
pierwszej seryjnie 

produkowanej hybrydy na świe-
cie — modelu Prius. Dziś jest to 
najszybciej rozwijająca się tech-
nologia, która przebojem zdoby-
wa rynki. Niekwestionowanym 
liderem na tym polu jest Toyota, 
która jako jedyna firma już daw-
no postawiła na hybrydy, dziś 
mając najwięcej takich modeli 
w ofercie i realnie je sprzedając. 
Inni producenci nadrabiają obec-
nie straty. Dla wszystkich stało 
się jasne, że prosta i niezawod-
na technologia, rekordowo niskie 
zużycie paliwa w ruchu miejskim, 
wysoki komfort jazdy i ceny po-
równywalne z innymi napędami, 
wywołały lawinowy wzrost zain-
teresowania autami hybrydowy-
mi. Po drogach świata jeździ już 
ponad 7 mln tych aut, a ostatni 
milion został sprzedany zaledwie 
w 8 miesięcy. Trudno się dziwić, 
że co druga Toyota Auris sprze-
dawana obecnie w Europie, to 
właśnie hybryda. W Polsce tak-
że zainteresowanie hybrydami 
gwałtownie rośnie — w 2014 ro-
ku aż o 65% w stosunku do ro-
ku poprzedniego. Zestawienie 

Samochody hybrydowe – fakty i mity
i ekologiczne jak napęd 
hybrydowy
Hybrydy zużywają najmniej pa-
liwa ze wszystkich napędów - na 
przykład kompaktowy Auris pali 
tylko 3,7 l/100 km. Dla samocho-
du tej wielkości o mocy 136 KM 
jest to rewelacyjny wynik. O wy-
jątkowości tej technologii świad-
czy fakt, że w mieście ma lepsze 
wyniki zużycia paliwa niż w tra-
sie. Nie trzeba się nawet specjal-
nie starać — samochód odzyskuje 
energię z hamowania, a zarządza-
niem energią i pracą całego ukła-
du steruje komputer. 

Mit: Hybrydy są mniej 
bezpieczne
Instytut Euro NCAP do tej pory 
poddał testom bezpieczeństwa 
20 samochodów hybrydowych 
i elektrycznych. Spośród nich 13 
uzyskało najwyższe noty, co sta-
nowi 65%. Sześć modeli uzyskało 
4 gwiazdki. Tylko jeden samochód 
elektryczny zasłużył na 3 gwiazd-
ki. Wynik ten jest znacznie powy-
żej średniej. Na przykład w 2014 
roku Euro NCAP przebadało 37 
samochodów z konwencjonalnym 
napędem i tylko 17 z nich (46%) 
uzyskało najwyższe noty. 

Toyota Okęcie
Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa
Tel. 22 492 00 00

www.toyota-okecie.pl

Mit: Hybrydy długo się  
ładuje i są kłopotliwe  
w użytkowaniu
Najczęściej spotykanych samo-
chodów hybrydowych w ogóle się 
nie ładuje. Ich akumulatory ładują 
się automatycznie dzięki odzyski-
waniu energii podczas hamowania 
oraz optymalnemu wykorzysta-
niu mocy silnika benzynowego. 
Ta energia w konwencjonalnym 
samochodzie jest marnowana, 
dlatego w hybrydach mamy ją 
za darmo. 

Mit: Baterie hybryd  
są nietrwałe i drogie  
w naprawie, której nie 
obejmuje gwarancja
Baterie stosowane w hybrydach 
Toyoty udowodniły swoją niezwy-
kłą trwałość przez 18 lat od poja-
wienia się na drogach pierwszych 
Priusów. Po tych latach nadal za-
chowują ponad 90% fabrycznej 

multimedialnym, automatycz-
ną klimatyzacją i nowoczesny-
mi systemami bezpieczeństwa, 
często okazuje się, że auto z silni-
kiem diesla kosztuje tyle samo co 
hybryda, a z silnikiem benzyno-
wym niewiele mniej. Warto jed-
nak pamiętać o kosztach, które 
pojawiają się po zakupie. To one 
decydują, ile naprawdę wydamy 
na samochód. Hybrydy, dzięki 
rekordowo niskiemu zużyciu 
paliwa, wzorcowej bezawaryj-
ności i najwyższej długowiecz-
ności, pozwalają oszczędzać już 
po zakupie. Jeśli do tego do-
dać wysoką cenę odsprzedaży 
w porównaniu z autami innych 
marek, całkowity koszt posiada-
nia samochodu okazuje się bar-
dzo korzystny.

 
Mit: Nowe turbodoładowane 
silniki benzynowe i wysoko-
prężne są równie oszczędne 

danych i faktów dobitnie poka-
zuje, iż auta hybrydowe to dziś 
realna alternatywa, a nie cieka-
wostka.

Mit: Hybrydy mają skompliko-
waną konstrukcję, więc mogą 
okazać się zawodne
Hybrydy wygrywają niemal 
wszystkie rankingi awaryjno-
ści, takie jak TUV, GTU czy 
Consumer Reports. Wynika to 
z ich wyjątkowej konstrukcji, co 
najlepiej widać na przykładzie 
technologii Toyoty. Klasyczny, 
długowieczny silnik benzynowy 
o niewysilonej mocy połączono 
z mocnym i bezobsługowym sil-
nikiem elektrycznym. Budowa 
takiego układu hybrydowego 
nie wymaga stosowania wielu 
awaryjnych komponentów, ta-
kich jak klasyczny rozrusznik, 
alternator, sprzęgło, turbina czy 
pasek klinowy 

sprawności. Swoją trwałość za-
wdzięczają nie tylko niezawodnej, 
sprawdzonej konstrukcji, ale też 
precyzyjnemu chłodzeniu oraz 
systemowi eksploatacji, który 
dba o ich optymalne naładowa-
nie w granicach 20%-80% pojem-
ności. Oznacza to, że w hybrydach 
Toyoty bateria nigdy się nie rozła-
duje, ani też nie będzie ładowana 
do maksymalnego poziomu, przez 
co będzie służyć przez cały okres 
życia pojazdu.

Mit: Hybrydy są droższe  
od diesli
Aby porównać rzeczywiste ceny 
poszczególnych modeli, warto od 
razu zastanowić się, jakie wypo-
sażenie nas interesuje. Wersje 
podstawowe hybryd są zazwy-
czaj lepiej wyposażone. Jeśli 
porównać je z samochodami 
o podobnej mocy, z automatycz-
ną skrzynią biegów, systemem 

aRtykuł sponsoRowany

Reklama

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

poszukuje specjalisty z zakresu 
gospodarki przestrzennej / urbanistyki i architektury (architektura krajobrazu)

do współpracy  przy realizacji przedsięwzięcia
 „Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD”

na potrzeby projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

  Do  zadań osoby zatrudnionej przy realizacji projektu należeć  będzie w szczególności:
•	 udział w tworzeniu założeń do planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie linii WKD 
•	 współpraca z urzędami gmin, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w projekt 

(pozyskiwanie stosownych zezwoleń, prowadzenie negocjacji)
•	 nadzór nad realizacją przedsięwzięcia (zgodność prowadzonych działań z założeniami projektu architektonicznego wraz z iden-

tyfikacją wizualną)
•	 współpraca z mediami/portalami społecznościowymi w zakresie prowadzonych działań

WYMAGANIA:
•	 wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna/ urbanistyka i architektura
•	 dobra znajomość pakietu MS Office
•	 wiedza z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
•	 preferowane cechy: komunikatywność, zdolność prowadzenia negocjacji, zaangażowanie
•	 mile widziane: doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych, inwestycji związanych z gospodarką przestrzenną

OFERUJEMY:
−	 pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie
−	 zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 

Przesłana oferta powinna zawierać:
CV ze zdjęciem, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, (ewentualnie) referencje

Oferty należy składać na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23, 
Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60  

lub e-mail: kadry@wkd.com.pl
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PODKOWA LEŚNA
W najbliższy weekend organizato-
rzy zapraszają do Podkowy Leśnej na 
XI edycję Festiwalu Otwarte Ogro-
dy. Program będzie mocno urodzino-
wy, bo pod koniec marca minęło 90 
lat od powstania miasta. W prywat-
nych domach, ogrodach, publicznych 
instytucjach, a także w przestrzeni 

miejskiej zorganizowanych zostanie 
wiele wydarzeń powiązanych z kultu-
rą i sztuką. Program wypełniony jest 
muzyką, tańcem, poezją i prozą, wy-
stawami fotografi i i malarstwa. Fe-
stiwal w Podkowie startuje w piątek 
(12 czerwca) o godz. 18.30. Zainaugu-
ruje go wystawa poświęcona historii 

Podkowa zaprasza 
do otwartych ogrodów

miasta i jego mieszkańców. Ostatnia 
zaplanowana impreza to tradycyjna 
potańcówka „na dechach”. Rozpocz-
nie się ona w niedzielę (14 czerw-
ca) o godz. 19 i potrwa do późnego 
wieczora. Program i mapka otwar-
tych ogrodów dostępne są na stronie 
www.ckiopodkowa.pl. (KS)

Piątek, 12 Czerwca 2015

Reklama

Zuchwała kradzież na „śpiocha”
PRUSZKÓW
W nocy z 8 na 9 czerwca 
z domu przy ul. 
Edmunda Rzewuskiego 
w Pruszkowie złodzieje 
zabrali kluczyki od 
samochodów i odjechali 
w nieznanym kierunku. 
Domownicy w tym 
czasie spali.

O zdarzeniu poinformował nas 
czytelnik. – Przy ul. Rzewuskie-
go pracuje policja. W jednym z do-
mów doszło do kradzieży. Sprawcy 
najpierw włamali się do środka, 
ukradli pieniądze, laptopy i klu-
czyki od samochodów. Z podwór-
ka zniknęły dwa auta – wiadomość 

o takiej treści otrzymaliśmy na 
skrzynkę kontakt@wpr24.pl.

Doniesienie czytelnika po-
twierdziła policja. – Wezwanie 
otrzymaliśmy o godz. 7.20 ra-
no. Wynikało z niego, że w cza-
sie gdy właściciele spali sprawcy 
pokonali zabezpieczenia, zabrali 
kluczyki od pojazdów i odjechali 
nimi – mówiła kom. Dorota No-
wak z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Na miejscu trwa-
ją oględziny i ustalanie co jeszcze 
zostało skradzione – dodawała.

Tego typu kradzieże, pole-
gające na włamaniu się do do-
mu podczas gdy mieszkańcy 
śpią, należą do najbardziej zu-
chwałych i jednocześnie dosyć 

rzadkich metod używanych 
przez złodziei. – Z tego typu kra-
dzieżami „na śpiocha” mamy do 
czynienia średnio dwa, trzy ra-
zy w roku – mówi kom. Nowak.

Co zrobić, aby nie paść ich ofi a-
rą? – Nie ma takich zabezpieczeń, 
które dają stuprocentową pew-
ność, że złodziej ich nie sforsuje, 
ale należy pamiętać, że mając do 
wyboru miejsce mniej i bardziej 
zabezpieczone zdecyduje się na 
to pierwsze. Powinniśmy więc pa-
miętać o tym, aby nie zostawiać 
kluczyków i dokumentów przy 
drzwiach wejściowych, dokład-
nie zamykać okna i bramę od po-
sesji, a auta trzymać w garażu jeśli 
jest taka możliwość.  (EL)

Wodny plac zabaw zgodnie z planem
GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa wodnego placu 
zabaw w Grodzisku 
jest na fi niszu. Dzieci 
będą mogły skorzystać 
z nowych atrakcji już na 
początku wakacji.

Lato zbliża się wielkimi kroka-
mi. Nadejdą upalne dni. Z ca-
łą pewnością będziemy wtedy 
szukać ochłody. Z myślą o dzie-
ciach zamieszkujących Gro-
dzisk Mazowiecki powstaje 
wodny plac zabaw. Tuż obok 
basenu Wodnik 2000 przy ul. 
Montwiłła znajdą się m.in. niec-
ki w kształcie koła i kolorowe 
zabawki. W ramach inwestycji 

powstanie też coś dla starszych 
mieszkańców – siłownia plene-
rowa. Korzystanie z obu obiek-
tów będzie bezpłatne.

Prace budowlane na terenie 
okalającym pływalnię ruszy-
ły w połowie maja. Wygląda na 
to, że wszystko idzie zgodnie 

z planem i roboty zostaną zakoń-
czone niedługo. – Rozpoczęła się 
właśnie budowa podestu, trwa-
ją prace betoniarskie, wkrótce 
zostaną zamontowane zabawki 
– wylicza Stanisław Olkowski, 
kierownik Obsługi Inwesty-
cyjno-Technicznej grodziskie-
go magistratu.

Wykonawca wodnego placu 
zabaw – warszawska fi rma Ziel-
-Bud – nie zgłaszał jak dotąd 
żadnych problemów i ewentu-
alnych opóźnień. Planowo inwe-
stycja powinna być gotowa pod 
koniec czerwca. To oznacza, że 
zabawy na terenie obok pływal-
ni będą mogły rozpocząć się na 
początku lipca.  (KS)

Rozkład jazdy do wymiany
REGION
Zarządca infrastruktury 
PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zamierza 
przeprowadzić 
prace modernizacyjne, 
co spowoduje zmiany 
w rozkładach jazdy. 
Będą one obowiązywały 
od 14 czerwca do 
31 sierpnia tego roku.

Na linii Warszawa – Skiernie-
wice, która łączy m.in. Jakto-
rów, Grodzisk Mazowiecki, 
Milanówek, Brwinów, Pia-
stów i Pruszków ze stolicą na-
leży spodziewać się utrudnień 
związanych ze zmianami w or-
ganizacji ruchu. Przede wszyst-
kim trzeba być przygotowanym 
na to, że część pociągów będzie 
po prostu odwołana. Podróżni 
muszą zabezpieczyć się na taką 
ewentualność, aby na czas do-
trzeć do pracy i innych miejsc. 

Ponadto, część pociągów 
będzie kursować w skróco-
nej relacji. Trasa niektórych 
z nich ma zostać ograniczona 
do odcinka Warszawa – Gro-
dzisk Mazowiecki. Część po-
ciągów będzie kursowała na 

trasie Skierniewice – Żyrar-
dów. Wedle nowego rozkładu 
należy spodziewać się poran-
nego (godz. 3.25) i wieczor-
nego (godz. 19.46) transportu 
ze Skierniewic do Warszawy. 
W odwrotnym kierunku pocią-
gi pojadą o 3.47 i 21.36.

W związku z utrudnieniami 
w kursowaniu pociągów zosta-
nie uruchomiona linia autobu-
sowa. Jej trasa obejmie relację 
Warszawa Zachodnia – Piastów 
– Pruszków – Grodzisk Mazo-
wiecki – Żyrardów.  (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kierowcy przejeżdżający 
ciągiem ulic Warsztatowa 
– Broniewskiego 
– Warszawska tracą 
cierpliwość. Te drogi 
łączące Ursus, Piastów 
i Pruszków miały przejść 
generalny remont 
już kilka lat temu. 

P iszę w sprawie fatalnego 
stanu nawierzchni w cią-
gu ulic Warsztatowa – 

Broniewskiego – Warszawska. 
Łata za łatą, dziurą pogania. Czy 
miasto ma zamiar wyremonto-
wać te ulice? Jeśli tak, to kiedy, 
jeśli nie, to może warto poruszyć 
tą sprawę w szerszym aspekcie, 
gdyż jeździ się tam naprawdę 
kiepsko – napisał na skrzyn-
kę kontakt@wpr24.pl czytel-
nik Grzegorz. 

Pana Grzegorza poinformo-
waliśmy, że zarządcą tych dróg 
jest powiat pruszkowski i że 

bezpośrednio na starą nawierzch-
nię z kocich łbów. Położenie na 
to nakładki byłoby wyrzuceniem 
pieniędzy w błoto, gdyż brak jest 
podbudowy i warstwy spajającej 
– wyjaśnia starosta.

A co z pozostałymi drogami? 
Ul. Warszawska nie jest w ka-
tastrofalnym stanie. Spośród 
wymienionych na początku tek-
stu trzech ulic, jej nawierzch-
nia jest najlepsza. Natomiast 

remont tego ciągu drogowego 
planowany jest od lat. Natomiast 
z pytaniami o ewentualną doraź-
ną naprawę ul. Warsztatowej, 
bo ta jest w najgorszym stanie, 
zwróciliśmy się do Zdzisława Si-
piery, starosty pruszkowskiego. 
– W tym roku planujemy remont 
odcinka od skrzyżowania z uli-
cą Długą do ul. Brzezińskiego. 
Do września gotowy ma być  

Warsztatowa tak, ale tylko na kawałku
Prace mają objąć odcinek od skrzyżowania z ulicą Długą do Brzezińskiego

w przypadku ul. Broniewskiego 
szykuje się niespodzianka, bo-
wiem zarówno starostwo powia-
towe, jak i władze miasta chcą tę 
drogę „wyprostować”. – Tu ko-
nieczne będzie zabezpieczenie 
środków na wykup niektórych 
gruntów, pozostałe działki prze-
każe nam miasto – zaznacza sta-
rosta Sipiera. Konkretnych dat 
ewentualnego remontu i przebu-
dowy jednak nie podaje. 

Warsztatowa 
miała przejść 
remont już kilka 
lat temu
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projekt odwodnienia fragmen-
tu ul. Warsztatowej przy szpitalu 
– odpowiedział starosta. – Wy-
konanie nakładki jest kosztowne 
i z technicznego punktu widze-
nia niecelowe. Obecnie na ul. 
Warsztatowej asfalt położony jest 

Pl
k 

Sa
-

a
Rc

H
iW

U
M

Prace mają objąć odcinek od skrzyżowania z ulicą Długą do Brzezińskiego
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania
 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt:

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta

tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: rekrutacja.1047@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

AGD-MULTIMEDIA-RTV

 

 

 

 
 

 
 

 

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

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

SKLEP
OGRODNICZY

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy pruszkowskiego osie-
dla Staszica mogą już korzystać 
z ulicy Jasnej. Droga z powodu re-
montu była wyłączona z ruchu 
przez niecały miesiąc. Magistrat 
robił aż dwa podejścia do znalezie-
nia wykonawcy prac. Za pierwszym 
razem złożone oferty okazały się 

zbyt wysokie. Przy drugim przetar-
gu miasto, dzięki oszczędnościom 
z innych przetargów, dysponowało 
już większą kwotą. Udało się więc 
znaleźć wykonawcę. Prace związa-
ne z przebudową drogi ruszyły na 
początku maja. Jasna została wyłą-
czona z ruchu. Obecnie mieszkańcy 

Ulica Jasna przejezdna 
po długim remoncie

i kierowcy przejeżdżający przez 
osiedle nie mają już problemu. 
Ulica Jasna jest wyremontowa-
na i dostępna. Oprócz nowej na-
wierzchni jezdni z kostki betonowej, 
wzdłuż drogi utworzono 84 miejsca 
parkingowe. Ulica zyskała też 
nowe ledowe oświetlenie. (AS)
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Sobótkowy 
Bieg Uliczny 
już w niedzielę
BRWINÓW
Biegowe szaleństwo 
na jeden dzień opanuje 
Brwinów. W niedzielę 
na 10-kilometrową 
trasę wyruszy ponad 
100 zawodników.

To już szósta edycja tej spor-
towej imprezy. Podobnie jak 
w poprzednich latach zgroma-
dzi zawodników w różnym wie-
ku i z różnym doświadczeniem. 
Najstarszy z zarejestrowanych 
uczestników ma 73 lata.

Będzie to także okazja, aby 
na ulicach Brwinowa pojawili 
się wierni kibice. I to również 
ich do udziału zachęcają orga-
nizatorzy. – Zapraszamy, aby 
przyjść i zobaczyć z bliska jak 
radzą sobie biegacze. Może 
będzie to bodziec aby same-
mu zacząć się ruszać – mówi 
Michał Słowiński z biura za-
wodów. – Brwinowski bieg róż-
ni się od wielkich i hucznych 
imprez, ma charakter bardziej 
kameralny. Do każdego z za-
wodników i organizatorów 
można podejść i zapytać o to 
jak zaczynał swoją przygodę 
ze sportem – dodaje.

Po zakończeniu biegu odbę-
dzie się spotkanie z Januszem 
Wąsowskim, długoletnim tre-
nerem lekkiej atletyki, prywat-
nie mieszkańcem Brwinowa. 

Początek zawodów w nie-
dzielę (14 czerwca) o godz. 
11. Zawodnicy pokonają dwie 
5-kilometrowe pętle w wil-
lowej części miasta ulicami: 
Sportową, Kielecką, Wilsona, 
Leśną i Słoneczną. Start i me-
tę zlokalizowano przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących (ul. 
Żwirowa). Trasę biegu zabez-
pieczać będzie policja i straż 
miejska. Kierowcy muszą li-
czyć się z utrudnieniami w ru-
chu. Część ulic zostanie dla 
aut zamknięta.

Patronat medialny nad So-
bótkowym Biegiem Ulicz-
nym objęły portal WPR24.pl 
i Gazeta WPR.   (EL)
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Oświetlenie może odstraszyć złodziei kół samochodowych
BRWINÓW
Mówią, że najciemniej 
pod latarnią. Czy to 
prawda? Jedno jest 
pewne – kiedy ulica 
jest oświetlona łatwiej 
o bezpieczeństwo.

W Brwinowie miał miejsce pro-
ceder polegający na kradzieży sa-
mochodowych kół. Właściciel 
pojazdu wracał na parking i nie 
mógł odjechać, bo auto stało na 
cegłach. O całych zdarzeniu in-
formowali nas oburzeni czytelni-
cy. Policja też otrzymywała takie 
zgłoszenia, ale było ich zaledwie 
trzy. Istnieje prawdopodobień-
stwo, że nie wszyscy poszkodowani 

informowali funkcjonariuszy o kra-
dzieży dóbr do nich należących. 
Fakt ten utrudniał policji działania, 

oświetlenia, aby zadbać o bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców. 
Przy brwinowskim cmentarzu wi-
doczność w porze nocnej ma być 
zdecydowanie lepsza. – 21 maja 
podpisaliśmy umowę na pierw-
sze zadania związane z budową 
oświetlenia. Obecnie kończymy 
procedury związane z ogłosze-
niem kolejnego przetargu, w tym 
na budowę oświetlenia parkin-
gu przy cmentarzu – poinfor-
mował nas Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów.

 Warto zauważyć, że w maju 
zakończyła się przebudowa ul. 
Zgoda. W rejonie parkingu wie-
lopoziomowego, gdzie doszło do 
kradzieży kół samochodowych, 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Pasażerowie 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej muszą się 
przygotować na szereg 
utrudnień w czasie 
wakacji. Niebawem ruszy 
remont toru między 
stacjami Warszawa 
Śródmieście i Komorów.

R emont toru nr 1 na wspo-
mnianym odcinku ma już 
swoją historię. Dopiero 

w trzecim przetargu udało się 
znaleźć fi rmę, która wykona pra-
ce. Najkorzystniejszą propozycję 
złożyła Trakcja PRKiI, ale kwota 
i tak przewyższała zakładany na 
tę inwestycję budżet. WKD nie 
miała wyboru i brakujące pienią-
dze dołożyła. Roboty miały ru-
szyć w październiku 2014 r., ale 
remont odwołano.

Start 1 lipca
Teraz prace mają zostać wyko-
nane w nadchodzące wakacje. 
Remont toru nr 1 na odcinku War-
szawa Śródmieście – Komorów 
rozpocznie się 1 lipca. Dla pasa-
żerów oznacza to utrudnienia. 
Na czas prac (do 31 sierpnia) na 
linii WKD zostaną wprowadzo-
ne zmiany w organizacji ruchu. 
Pociągi będą kursować w nastę-
pujących relacjach: Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska – Warszawa 

ZS1 kursują wzdłuż linii kolejowej, 
a nam zależało, by nasi pasażero-
wie mieli jak najmniej utrudnień. 
Przystanki linii zastępczych bę-
dą usytuowane w pobliżu przy-
stanków na naszej linii – wyja-
śnia Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik WKD. I dodaje: – Gdybyśmy 
zaoferowali podróżnym przejazd 
linią ZS1 czas przejazdu jeszcze 
bardziej by się dla nich wydłu-
żył, bo musieliby dotrzeć w rejon 
linii PKP.

Ręczne kasowanie
Podróżni, którzy zdecydują się 
na podróż komunikacją zastęp-
czą muszą pamiętać o koniecz-
ności skasowania biletów, w tym 
wypadku ręcznym. W autobusach 
nie ma kasowników, więc każdy 

Zachodnia WKD z przesiadką na 
stacji Opacz, Milanówek Grudów 
– Komorów z przesiadką do ko-
munikacji zastępczej oraz Gro-
dzisk Mazowiecki Radońska 
– Komorów z przesiadką do ko-
munikacji zastępczej w dni po-
wszednie. Odcinek Warszawa 
Zachodnia WKD – Warszawa 
Śródmieście WKD będzie cał-
kowicie wyłączony z ruchu (tor 
nr 1 i tor nr 2).

„Lekarstwem” dla pasażerów 
ma być autobusowa komunikacja 
zastępcza. W godzinach szczytu 
autobusy będą kursować na li-
niach Pruszków WKD – War-
szawa Śródmieście WKD oraz 
Tworki – Michałowice. Na-
tomiast przez cały dzień pod-
różni będą mieli do dyspozycji na bilecie będzie musiał zapisać 

datę, godzinę i minutę rozpoczę-
cia przejazdu. 

Podróż autobusem będzie dłuż-
sza niż składem WKD. Nie trzeba 
będzie jednak kupować droższych 
biletów. – Kluczowym elementem 
jest dla nas czas przejazdu pocią-
giem. To on będzie brany pod uwa-
gę przez kontrolerów, a nie czas 
przejazdu autobusem – mówi  
Kulesza. – Podobna sytuacja bę-
dzie miała miejsce na przystan-
ku przesiadkowym w Opaczy. 
Czas potrzebny na przesiadkę 
nie będzie brany pod uwagę przy 
kontroli biletów – podkreśla.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa ma jeszcze inną ofertę dla 
pasażerów. Chodzi o przejazd 
pociągiem Kolei Mazowieckich. 

Naprawa toru, czyli ciężkie wakacje na linii WKD
1 lipca rozpocznie się remont toru nr 1. Pasażerów czeka więc szereg utrudnień w podróży 

Skasowany bilet WKD będzie 
honorowany w składach KM 
w określonej strefi e czasowej. Je-
śli pasażer ma bilet WKD, któ-
ry nie jest skasowany nie musi 
kupować oddzielnego. Powinien 
jednak zgłosić się do kierownika 
pociągu KM i zalegalizować bilet 
WKD. Warto dodać, że wspól-
ny bilet (ZTM – KM – WKD) 
ważny tylko w pierwszej strefi e 
upoważnia do przejazdów po-
ciągami KM wyłącznie do stacji 
Warszawa Ursus Niedźwiadek. 

Pasażerowie, którzy zdecydu-
ją się na wybranie innego środka 
lokomocji mogą zwrócić prze-
woźnikowi bilety (częściowo jak 
i całkowicie niewykorzystane), ale 
tylko te kupione do 30 czerwca.

Kolejne utrudnienia
W przyszłym roku pasażerowie 
WKD też będą musieli przygo-
tować się na utrudnienia. 

– Na 2016 r. planowany jest 
analogiczny remont na odcin-
ku Komorów WKD – Warszawa 
Śródmieście WKD. W tym roku 
remontujemy tor nr 1, w przyszłym 
tor nr 2 – mówi Kulesza. Jedno-
cześnie dodaje: – W kwietniu 
i maju przyszłego roku planuje-
my wykonać remont mostu na 
rzece Zimna Woda znajdującym 
się pomiędzy Kaniami a Nową 
Wsią. Tu prace mogą potrwać od 
czterech do ośmiu tygodni. Utrud-
nienia nie będą jednak tak duże, 
bo roboty będą prowadzone na 
odcinku Komorów – Podkowa. 
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powstało oświetlenie. Czy fakt, 
że w Brwinowie jest jaśniej prze-
straszy złodziei kół i zapewni 
bezpieczeństwo mieszkańcom? 

Z pewnością oświetlenie jest waż-
nym elementem jednak należy 
mieć świadomość, że nie załat-
wi wszystkiego.  (JM)
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Planowane jest 
m.in. oświetlenie 
parkingu przy 
cmentarzu

 Ulica Zgoda w Brwinowie

połączenie między stacjami Ko-
morów WKD – Warszawa Śród-
mieście WKD. 

Przewoźnik nie zdecydował się 
na połączenie zastępczej linii au-
tobusowej na odcinku Pruszków – 
Warszawa z linią ZS1. – Autobusy 

Remont toru nr 1 na 
odcinku Warszawa 
Śródmieście 
– Komorów potrwa 
do 31 sierpnia

gdyż w dużej mierze musiała po-
legać na zeznaniach świadków, 
a takich brakowało.

Gmina Brwinów przeznaczy-
ła dodatkowe środki na budowę 
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PRZEPAKUJ SWÓJ KREDYTOWY 
BAGAŻ W JEDNĄ, MAŁĄ RATĘ!

   gwarancja najniższej raty kredytu – niższej niż raty kredytów 
konsolidacyjnych w innych bankach

  kwota do 150 tys. zł

   kredyt dopasowany do Twoich możliwości  
(spłatę rozłożymy nawet na 10 lat)

   środki nawet w 1 dzień

Zapraszamy do placówki 
partnerskiej Alior Banku:

MilANÓWEK  
ul. WArsZAWskA 35A 

22 734 31 65

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 17 726 zł, liczba rat: 54, oprocentowanie nominalne: 11,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 3 510,10 zł, opłata przygotowawcza: 
431,18 (1,99%) zł, kwota odsetek: 6 186,66  zł, RRSO: 23,84 %, rata: 515,82 zł, całkowity koszt: 10 127,94 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 27 853,94 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności 
kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa - wg stanu na 16.01.2015 r.

krEDYT kONsOlIDACYJNY
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BRWINÓW
Dwie osoby trafi ły do szpitala w wy-
niku zdarzenia, które 7 czerwca mia-
ło miejsce w Parzniewie. Informację 
o wypadku oraz zdjęcie przeka-
zał nam czytelnik na adres mailo-
wy kontakt@wpr24.pl. – Na trasie 
pomiędzy Brwinowem, a Pruszko-
wem doszło do zderzenia dwóch 

samochodów. Dwie osoby są ran-
ne – napisał. – Do zdarzenia doszło 
na trasie z Pruszkowa. Na drodze 
prowadzącej wzdłuż torów w Parz-
niewie kierowca Forda Galaxy wyko-
nywał manewr zawracania. Chciał 
go wyminąć kierujący pojazdem 
marki Daewoo Tico. W wyniku tego 

Manewr wymijania
zakończył się w rowie

manewru samochód wpadł do ro-
wu – wyjaśniała kom. Dorota No-
wak, rzecznik pruszkowskiej policji. 
Konieczne stało się przetransporto-
wanie dwóch osób do szpitala. – Le-
karze muszą przyjrzeć się z bliska 
stanowi zdrowia kierowcy i pasażera 
Tico – dodawała kom. Nowak. (JM)

Piątek, 12 Czerwca 2015

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

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

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Dwie imprezy, to samo 
miejsce. Chodzi o VI rajd 
rowerowy Pruszkowskie 
Poruszenie oraz 
festyn „Lato, lato, lato 
czeka...”. W niedzielę 
(7 czerwca) na terenie 
Parku Żwirowisko 
atrakcji nie brakowało.

Jeszcze przed godz. 11 na 
tyłach miejskiego przed-
szkola przy ul.  Antka 

zebrała się pokaźna grupa ro-
werzystów. Wszystko po to, by 
pokonać 25-kilometrową trasę 
i dobrze się bawić. Na starcie 
pojawiło się 100 rowerzystów 
w różnym wieku. Na pokonanie 
dystansu mieli cztery godziny, 
jednak wielu z nich zrobiło to 
szybciej. Na mecie czekały na 
nich nagrody-niespodzianki. 

Warto dodać, że w rajdzie 
nie tyle chodziło o rywalizację 

Dzięki temu widać, że to co ro-
bimy jest potrzebne – zaznaczał 
Karol Kwiatkowski (także ze Sto-
warzyszenia Forum Pruszków).

A jakie wrażenia z trasy? 
– Ciężko się jechało, szczególnie 
po lesie. Ale dajemy radę – twier-
dził Kamil, który ze znajomymi 
wziął udział w rajdzie.

Po rowerowych zmaganiach 
przyszedł czas na zabawę, czy-
li festyn „Lato, lato, lato cze-
ka...”. O godz. 15 na scenie przy 
przedszkolu pojawili się mali 
mieszkańcy Pruszkowa, mieli 
więc swój festiwal. Nie zabra-
kło również występów tance-
rzy z Dance Imperium, którzy 
za każdym razem (a prezento-
wali się trzykrotnie) zbierali od 
publiczności brawa. Jednak ser-
ca najmłodszych skradł klown 
Bąbel. I trudno się dziwić, po-
nieważ chętnie angażował dzie-
ci do udziału w swoim występie. 
– Mi najbardziej podoba się Bą-
bel – mówiła mała Marta. – Jego 
występ sprawia, że nie tylko dzie-
ci się uśmiechają – zaznaczyła 

(przejazd bez pomiaru czasu), 
co o dobrą zabawę. – Fajnie cza-
sami jest coś zrobić. Zwłaszcza, 
że ludzie często się pytają, kie-
dy rajd i czy będziemy go orga-
nizować – podkreślał Krzysztof 
Olszewski ze Stowarzyszenia Fo-
rum Pruszków. – Stworzenie tra-
sy nie zajęło dużo czasu. Z żoną 
wsadziliśmy dzieciaki na rowery 
i po dwóch przejażdżkach mie-
liśmy gotową trasę – dodawał. 

Organizatorzy byli zadowoleni 
z frekwencji, choć rajd odbywał 

Znakomite miejsce na udane imprezy
Rajd rowerowy i festyn „Lato, lato, lato czeka...” w Parku Żwirowisko cieszyły się zainteresowaniem
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Ewelina, mama dziewczynki. 
Na zakończenie festynu „Lato, 
lato, lato czeka...” na scenie po-
jawił się zespół Blues Machine.

Wiele osób doceniło organi-
zację imprezy w Parku Żwiro-
wisko. – Fajnie, że ktoś pomyślał 

o wykorzystaniu tego miejsca 
– zaznaczył Filip.

Na koniec dodajmy, że ty-
dzień wcześniej tłumy miesz-
kańców wypełniły po brzegi Park 
Kościuszki, gdzie świętowano 
Dni Pruszkowa. 

Rajd rowerowy i festyn „Lato, lato, lato czeka...” w Parku Żwirowisko cieszyły się zainteresowaniem

Szkoła z boiskiem
MILANÓWEK
Przy Zespole 
Szkół Gminnych 
nr 1 w Milanówku 
ma powstać 
wielofunkcyjne boisko. 
Urząd miasta pracuje 
nad projektem tej 
inwestycji.

– Powstała taka idea, bo ucz-
niowie „jedynki” nie mają wa-
runków do realizacji zajęć wy-
chowania fi zycznego. Naszym 
głównym celem jest stworze-
nie boiska, które będzie stan-
dardowe. Będzie można na 
nim grać w piłkę nożną, siat-
kówkę, koszykówkę – mówi 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. – Zapewne 
wokół boiska pojawi się bież-
nia lekkoatletyczna. Chcemy 
zapewnić dzieciom także wy-
godne szatnie – dodaje. Bu-
dowa boiska ma być możliwa 
dzięki środkom pochodzą-
cym z budżetu gminy. Kwiat-
kowska: – Obecnie pracujemy 
nad jego koncepcją, która po-
może nam określić zakres prac. 
W przyszłym roku będę mogła 
powiedzieć, kiedy inwestycja
zostanie zrealizowana.  (KS)

Serca i uśmiechy 
najmłodszych 
skradł klown 
Bąbel

się w długi weekend. – Jest pięk-
na pogoda, a na naszej trasie 
jest setka rowerzystów. Fajnie, 
że chciało im się tu przyjechać. 

1czerwca br  grodziskiej Straży Miejskiej minęło 20 lat. 
Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Ma-
zowieckim odbyła się uroczystość, upamiętniająca 

to wydarzenie. Zastępca Komendanta Straży, Kazimierz 
Polaszek, przypomniał najważniejsze fakty i okoliczno-
ści związane z funkcjonowaniem Straży przez ten czas. 
Obecnie w grodziskiej Straży Miejskiej pracuje 14 osób 
w tym 7 z 20-letnim stażem pracy, jedna z 19-letnim

i 2 osoby z 15-letnim stażem pracy. Na ręce Komendan-
ta Straży, Jana Stachurskiego, pełniącego tę funkcję od 
20 lat, gratulacje i życzenia na kolejne lata złożył bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy, 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Straż Miejska w Grodzisku 
Mazowieckim ma 20 lat
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PIĄTEK, 19 CZERWCA
1 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI_FOTOGRAFIA Galeria OKej
ul. Wilsona 2, BRWINÓW / 18.00

SOBOTA, 20 CZERWCA
2 ZATOKA SZTUKI warsztaty Pracowni Malarstwa Artystycznego 
ARTWILK i Galerii Pomysłów PASJA 
ul. Grodziska 18, OWCZARNIA / 09.30_16.00

3 BATIK NA SOCHACZEWSKIEJ ogród Olgi Cieślak
ul. Sochaczewska, BRWINÓW / 11.00_13.00

4 PSI OGRÓD Fundacja LAS i Bracia Chart 
ul. Sportowa 13, BRWINÓW / 11.00_18.00

5 KONCERT GITAROWY uczniów Beaty Makarewicz
ul. Krótka 10, OTRĘBUSY / 16.00

6 ROZTAŃCZONY OGRÓD muzyka, teatr, taniec – ogród ŚOPS
ul. Grodziska 31, BRWINÓW / 12.00_15.00 

7 NIECH SIĘ PLECIE warsztaty wikliniarskie – Fundacja Jera 
ul. Orzeszkowej 8 m. 1, BRWINÓW / 12.00_17.00

8 MAGICZNY OGRÓD ARTYSTYCZNY DLA DZIECI 
Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA KRAINA
ul. Borkowa 27, BRWINÓW / 13.00_16.00

9 WIECZÓR HISZPAŃSKI z muzyką i poezją – Stowarzyszenie SARNA
ul. Słowackiego 32, BRWINÓW / 16.00_20.00

10 COŚ z NICZEGO 
artystyczny recykling z Barbarą Tkaczyk-Przelaskowską
ul. Książenicka 53a, OWCZARNIA / 15.00_18.00

11 MIŁOŚĆ WIOSNĄ muzyka i poezja w ogrodzie Marii  Stachurskiej
ul. Książenicka 76d, OWCZARNIA / 18.00_20.00

12 OTWARTE OGRODY NA LUDOWO potańcówka na dechach 
Fundacja WIEŚWIEJAK  
Zielony Zakątek, KOSZAJEC / 18.30_22.00

NIEDZIELA, 21 CZERWCA
13 OPERA WŚRÓD ZIELENI ogród Marii Werner-Mickiewicz 
ul. Słoneczna 3, BRWINÓW / 12.00

14 ARTYSTYCZNE ŚNIADANIE NA TRAWIE sztuka i taniec
Park Miejski, BRWINÓW / 13.30_17.00

15 CZARNE + BIAŁE = KOLOROWE_CAŁE SPEKTRUM WRAŻEŃ 
graficznie i muzycznie w ogrodzie Grażyny Macander-Majkowskiej
ul. Batorego 9, BRWINÓW / 14.00_18.00

COŚ z NICZEGO cd. ogrodu Barbary Tkaczyk-Przelaskowskiej nr 10 
ul. Książenicka 53a, OWCZARNIA / 15.00_18.00

16 OGRÓD JĘZYKOWY
Livendell Mała Lingua & Lingua Teens Space 
ul. Wilsona 2, BRWINÓW / 11.30_13.30

17 OGRÓD ZDROWIA – ZDROWO TO KOLOROWO Kościół Adwen-
tystów Dnia Siódmego i Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna 
ul. Jana Pawła II 39, PODKOWA LEŚNA / 14.00_18.00

18 DIXIE WARSAW JAZZMEN 
koncert w ogrodzie Marioli i Macieja Laskowskich
ul. Okopowa 6, ul. BRWINÓW / 17.00

19 ARCHEOLOGICZNA PODRÓŻ DO STAREJ DONGOLI 
Z DREM STEFANEM JAKOBIELSKIM 
Adam Fedorowicz, Sołtys Sołectwa Otrębusy
Park przy przystanku WKD OTRĘBUSY / 20.00

więcej informacji na stronie ok.brwinow.pl oraz na ulotkach

BRWINÓW OTWIERA SWOJE OGRODY – ZAPRASZAMY 
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

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

 ► Apteki Pruszków, Warszawa zatrudnią 
kierownika, magistra, technika farmacji. 
gowin@aptekizdrowie.eu 

Duża fi rma zatrudni od zaraz do 
pracy w charakterze Sanitariuszy/
Sanitariuszek w szpitalu 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Kontakt: 510-011-309 lub 510-014-539 

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

Firma zatrudni do sprzątania obiektu 
handlowego w Ursusie Tel. 661 644 280

 ► Fryzjerkę z doświadczeniem 
od zaraz 607 052 845 

 ► Kelnerkę do pizzerii w Ursusie 
510-788-777 

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

Praca na produkcji w Pruszkowie. 
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 
– 22 456 74 30 

 ► 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 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

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

 ► 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 kawalerkę Pruszków ul. Wojska 
Polskiego 31/24, 27 m, Pietro 4, Cena 
125 000, Tel 600 200 702 

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

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

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

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

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

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

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

Nauka

 ► 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

 ► Sekretera mahoniowa - biedermeier. 
Biblioteka orzechowa Art. - decko. 
Tel. 696 785 204 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

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

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

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, ścinanie 
pielęgnacja, Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Tel. 661-880-661

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

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778

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

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

Malowanie Dachów - Tanio 514-611-016  

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Naprawa Krycie Dachów 511-928-895 

 ► Naprawa Sprzętu Ogrodniczego 
609 441 011 

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 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. 
zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  
03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Katarzynę Pszczółkow- 
ską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki  
– Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do 
km 14,893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. 
Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków 
za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych 
peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego. 
Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść 
podziemnych. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń 
zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa 
i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci 
trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”.

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych 
jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie 
w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
dzielnicy Ursus m. st. Warszawy:
•	 obręb	1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, 
•	 obręb	1107	dz.	ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 

92/3, 92/2, 92/1, 92/10, 
•	 obręb	0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10,
•	 obręb	1106	dz.	ew.	nr:	82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3,
•	 obręb	1101	dz.	ew.	nr:	1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 

15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1,
gminy Piastów, pow. pruszkowski:
•	 obręb	0006	dz.	ew.	nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 

275/2,
•	 obręb	0004	dz.	ew.	nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 

278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, 
•	 obręb	0003	dz.	ew.	nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2,
miasta Pruszków, pow. pruszkowski:
•	 obręb	0012	dz.	ew.	nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.).

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem  
art. 28 ust. 4 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1409, z późn. zm.).

Akta	 sprawy,	 zgodnie	 z	 art.	 10	§	 1	 ustawy	 z	 dnia	 14	 czerwca	 1960	 roku	Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	267,	z	późn.	zm.)	–	dalej	Kpa, 
stanowiącym, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego,	Pl.	Bankowy	3/5,	00-950	Warszawa,	pokój	606,	gdzie	strony	mogą	się	
z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, 
zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

              WI-III.7840.7.42.2015.JS

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 21.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany 
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej nr 72/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. dla inwestycji 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 nr 449/II/2014 z dnia 22 lutego 2013 r. w zakresie 
budowy obiektu WD-15 wraz z dojazdami. 

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o prze- 
prowadzenie 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 22.05.2015 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 25.05.2015 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 Kra- 
jowych 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; 
obręb 16- Walendów, działki nr ew.: 99/1; obręb 3- Kajetany, działki  
nr ew.: 1/1.

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  3 zm.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199 j.t.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr VII/31/2015 z dnia 
21 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - „W. Witosa1” 
obejmującego obszar ograniczony:
•	 od północy: południowo – zachodnią granicą działki nr ew. 275/10 obr. 6;
•	 od wschodu: granicą administracyjną miasta Piastowa z dzielnicą Warszawa 

- Ursus;
•	 od południa: północną granicą działki nr ew. 271/3 obr. 6, jej przedłużeniem do 

wschodniej granicy działki nr ew. 264/1 obr. 6, następnie wschodnią i północną 
granicą działki nr ew. 264/1 obr. 6, wschodnią i północną granicą działki  
nr ew. 262/29 obr. 6, jej przedłużeniem do działki nr ew. 262/9 obr. 6, północną 
granicą działki nr ew. 262/9 obr. 6, południową granicą działki nr ew. 253/1  
obr. 6, północno – wschodnią, a następnie północno – zachodnią granicą działki 
nr ew. 252/4 obr. 6;   

•	 od zachodu przedłużeniem zachodniej granicy działki nr ew. 252/4 obr. 6 do 
zachodniej granicy działki nr ew. 247/3 obr. 6, a następnie zachodnią granicą 
tej działki.

Treść uchwały oraz z załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie 
internetowej miasta Piastowa  w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 
Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07. 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy  
(nr ewidencyjny działki).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Urbanistyki i Architektury 
(ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 06.07. 2015r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, 
pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu  
w Referacie Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
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MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 08.06.2015 r. do 29.06.2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud. A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych 
do oddania w najem. Wykaz został także zamieszczony 
na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 08.06.2015 r. do 28.06.2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud.A został wywieszony na tablicach ogłoszeń wykaz 
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych 
do sprzedaży. Wykaz został także zamieszczony na 
stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl

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

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz 
portalu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości  

i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego w związku 
z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

Dziennikarz  
serwisu internetowego

Miejsce pracy: Pruszków

OPIS STANOWISKA:
Bieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie materiaBieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie materiaBieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie materia-
łów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowywałów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowywałów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowywa-
nie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamieszczanie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamieszczanie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamieszcza-
nych informacji.

Wymagania:
•  wykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
• doświadczenie w pracy w interneciedoświadczenie w pracy w interneciedoświadczenie w pracy w internecie
• doświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnejdoświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnejdoświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej
• umiejętność wyszukiwania i redagowania informacjiumiejętność wyszukiwania i redagowania informacjiumiejętność wyszukiwania i redagowania informacji
• posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, 

społecznych i sportowychspołecznych i sportowychspołecznych i sportowych
• znajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshopznajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshopznajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshop

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

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

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) za-
wiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej dotyczącej rozbudowy ulicy Miry Zimińskiej-Sy-
gietyńskiej na odcinku od Hm 0+00,00 do Hm 3+06,70  
wraz z przebudową skrzyżowania z Dro-
gą Wojewódzką Nr 719 (Al. Wojska Polskiego)  
w Pruszkowie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wycinką 
drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
•	 cz. 26/10, 26/16, cz. 23/1, 24, 110/1, 110/2, 110/3, cz. 111, cz. 

112/4, 113, cz. 114, cz. 16, 26/11 – obr. 21.
Linie rozgraniczające teren inwestycji –zajęcie na czas budowy:
•	 cz. 23/1, cz. 112/4, cz. 21/3, cz. 21/4, cz. 21/5, cz. 25/13, cz. 

137/16, cz. 23/2 – obr. 21 oraz cz. 216/15 - obr. 23.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 106 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

n  

n 
n 
n 
n   

n 

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

W W W . T U R B O - R E N T G E N . P L

Starosta Pruszkowski  
uprzejmie informuje,

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszko-
wie został wywieszony wykaz nieruchomości Skar-
bu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia.
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