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Kino Letnie
w rozpędzie

PRUSZKÓW

Pruszkowskie Kino Letnie 
przyciąga jak magnes. Cykl 10 
wakacyjnych seansów pod chmurką 
zainaugurował fi lm „Zaginiona 
dziewczyna”. Pokaz, który się 
odbył 28 czerwca, obejrzały na 
pl. Jana Pawła II setki widzów. 
A już w najbliższą niedzielę, 5 lipca, 
kolejny fi lm – tym razem „Yuma”.  4

Mickiewicz w rękach Piastowa
ANNA SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Koniec trwających 
kilka lat przepychanek 
między pruszkowskim 
starostwem 
powiatowym a miastem 
Piastów o Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza.
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O d 1 września Piastów 
będzie organem pro-
wadzącym dla tego 

liceum. Miasto dostanie rów-
nież działkę, na której mie-
ści się szkoła – taką decyzje 
podjęli radni powiatu prusz-
kowskiego. Władze Piastowa 
mają już pomysł na rozwój 
tego obszaru. – Chcemy na 
tym terenie zrealizować zes-
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pół licealno-gimnazjalny. To
kierunek, z którego nie zamie-
rzamy rezygnować – zazna-
cza Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. A kie-
dy ruszy rozbudowa Mic-
kiewicza? Być może w przy-
szłym roku.

Mickiewicz w rękach Piastowa
SOŁTYSIAK
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PRUSZKÓW
W czwartek (25 czerwca) z ulicy 
Robotniczej w Pruszkowie saperzy 
wywieźli niebezpieczny niewybuch. 
Dzień wcześniej odkrył go właści-
ciel jednej z posesji. Od momentu 
ujawnienia groźnego znalezi-
ska przy ul. Robotniczej na zmia-
nę czuwały policja i straż miejska. 

Chodziło o zabezpieczenie tere-
nu wokół odnalezionego niewybu-
chu do czasu usunięcia go przez 
saperów. – Właściciel posesji przy 
ulicy Robotniczej podczas gra-
bienia terenu przed swoją dział-
ką natrafił na groźny niewybuch 
S1. Ze względu na bezpieczeństwo 

Niewybuch wywieziony 
z ulicy Robotniczej

mieszkańców razem ze strażą 
miejską pilnowaliśmy terenu do 
czasu przyjazdu saperów – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Działania służb 
wzbudziły zainteresowanie oko-
licznych mieszkańców. (EL)

To już kolejny 
w okolicy 
napad na bank
PIASTÓW
W ciągu ostatnich 
miesięcy to drugi taki 
przypadek w naszej 
okolicy. Nieznany 
sprawca groził 
pracownikom banku 
przy ul. Wysockiego 
w Piastowie i wymusił 
wydanie pieniędzy.

Do napadu doszło w ponie- 
działek, 29 czerwca. Infor-
mację o zdarzeniu otrzy- 
maliśmy od jednej z czytelni- 
czek. – W Piastowie przy 
ul. Wysockiego okradzio-
no bank. Podobno złodziej 
groził personelowi pistole-
tem – napisała na skrzynkę  
kontakt@wpr24.pl.

Doniesienia częściowo 
potwierdziła pruszkowska 
policja. – Ok. godz. 10.30 męż-
czyzna wszedł do banku i przy 
pomocy przedmiotu przy-
pominającego broń zażądał 
wydania całej gotówki –mó-
wiła „na gorąco” asp. Karoli-
na Kańka, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. Napastnikowi udało 
się uciec z łupem. – Sprawca 

Wrzawa wokół piastowskiego 
Mickiewicza wybuchła dwa la-
ta temu, kiedy to Zarząd Powia-
tu Pruszkowskiego z Elżbietą 
Smolińską na czele zdecydował 
o rozwiązaniu umowy z miastem 
Piastów na prowadzenie tej szko-
ły. Taką decyzję – mimo sprzeciwu 
mieszkańców, dyrekcji i uczniów 
– poparła ówczesna rada powiatu. 

Wraz ze zmianami, które po 
ostatnich wyborach samorzą-
dowych miały miejsce w staro-
stwie zmieniło się też podejście 
do sprawy. W kwietniu nowy za-
rząd, którym dowodzi Zdzisław 
Sipiera przekazał, za aprobatą 
radnych, prowadzenie liceum im. 
Mickiewicza z powrotem w ręce 
władz Piastowa. 

Jednak to był tylko początek. 
Na czerwcowej sesji rady powia-
tu debatowano nad uchwałą, która 
w ręce Piastowa przekazuje dział-
kę przy ul. 11 Listopada w Piasto-
wie. To teren liceum. – Uchwała 
jest ważka, bo to jest element, 
który po pierwsze pokazuje wo-
lę samorządów. Natomiast teraz 
stawiamy „kropkę nad i”.  Działka  
ma być przeznaczona tylko na ce-
le edukacyjne. Dlatego też odstą-
piliśmy od jakichkolwiek rozmów 
związanych z kompensatą, wyce-
nami, czy zamianą – podkreślał 
na sesji starosta Zdzisław Sipiera.

Pomysł starostwa wzbudził jed-
nak szereg pytań wśród radnych. 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 
w obecnej kadencji wśród radnych 
jest Zdzisław Brzeziński, który 
przez wiele lat był burmistrzem 
Piastowa. Radni wywołali go więc 
do tablicy i naciskali na wyjaśnie-
nia licznych zaniedbań w sprawie 
remontów czy przejęcia szkoły. – 
Przypomnę, że powiat przejął tę 
placówkę  w 2013 r. Wcześniej tym 
obiektem zarządzało miasto, a to 

Dokończenie ze str. 1

koncepcję, przygotowaną 10 lat te-
mu. Chcemy ją realizować oczy-
wiście uaktualnioną – zaznaczał.

Radna Elżbieta Smolinska 
uznała, że najlepszym rozwią-
zaniem byłoby przejęcie obu 
piastowskich szkół ponadgmina-
zjalnych przez miasto. Zwłaszcza, 
że niewielki odsetek gimnazjali-
stów z Piastowa kontynuuje w nich 
naukę. Szuplewski odpowiedział: 
– Nie chcę oceniać intencji jakimi 
kierowali się państwo przy podej-
mowaniu decyzji w poprzedniej 
kadencji. Efekt jest taki, że za-
szkodziła ona szkole. W tej chwi-
li będziemy musieli włożyć wiele 
wysiłku, by przywrócić rangę jaką 
ta szkoła cieszyła się jeszcze kil-
ka lat temu. 

Ostatecznie radni wyrazili zgo-
dę na przekazanie terenu wraz 
z budynkiem liceum miastu Pia-
stów. „Za” głosowało 23 radnych, 
przekonać nie dały się tylko Elż-
bieta Smolińska i Karolina Gaw-
kowska (wstrzymały się od głosu).

Kiedy zatem ruszy rozbudowa 
Mickiewicza? Grzegorz Szuplew-
ski zapewniał, że chce by pierw-
sze prace rozpoczęły się w 2016 
roku. Sama inwestycja mogłaby 
być gotowa już w 2018 r. 

pozostawię bez komentarza. Mam 
pytanie do radnego Brzezińskiego, 
dlaczego gmina tego nie skomuna-
lizowała kiedy mogła? – dopyty-
wała Agnieszka Kuźmińska. 

Zdzisław Brzeziński tłumaczył, 
że w latach 90-tych Piastów zaj-
mował się inwestycjami w oświatę, 
a konkretnie budował dwie szko-
ły. Komunalizacja liceum dla mia-
sta oznaczałaby kolejny wydatek, 
a ten nie był już do udźwignięcia 
dla budżetu miasta. – W mo-
mencie kiedy szkołę prowadziło 
kuratorium i prowadziło to stosun-
kowo przyzwoicie, gmina pono-
siła nakłady na wymianę stolarki 
okiennej, remonty dachu i to funk-
cjonowało. Dopiero gdy pojawiła 
się groźba likwidacji liceum wtedy 
gmina wystąpiła z akcją przejęcia 
tej placówki – wyjaśnił Brzeziński.

Radnych do zatwierdzenia 
uchwały zachęcał też burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski: 
–  Chcemy na tym terenie zre-
alizować zespół licealno-gimna-
zjalny. To kierunek, z którego nie 
zamierzamy rezygnować. Ten dru-
gi budynek dydaktyczny, o którym 
myślimy będzie na pewno kosz-
tował kilka milionów nie wię-
cej. Mamy opracowaną wstępną 

Radni powiatu pruszkowskiego wyrazili zgodę na 
przekazanie terenu wraz z budynkiem liceum

Grunwaldzka nadal rozkopana. Kiedy finał prac?
PIASTÓW
Wodociągowcy 
kontynuują prace 
na ul. Grunwaldzkiej 
w Piastowie. Wygląda 
na to, że związane 
z nimi utrudnienia mogą 
potrwać dłużej niż 
pierwotnie zakładane 
dwa miesiące.

Ulica została zamknięta w poło-
wie marca, a finału prac nie wi-
dać. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapewnieniami całość miała być 
gotowa w ciągu dwóch miesię-
cy od rozpoczęcia, a minęły już 
trzy. Kiedy wodociągowcy „wyj-
dą” z Grunwaldzkiej? Nieprędko. 

– Zgodnie z zawartym kontrak-
tem na modernizację kolektorów 
sanitarnych (wraz z istniejącym 
uzbrojeniem i modernizacją od-
gałęzień bocznych) na terenie 
Pruszkowa, Piastowa i dzielnicy 
Ursus, zakończenie prowadzo-
nych prac zaplanowane jest w IV 
kwartale tego roku – mówi Marze-
na Wojewódzka z biura prasowe-
go Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji.

Na jakim etapie są roboty?  
– Przy ul. Grunwaldzkiej dobie-
ga końca drążenie kanału łączą-
cego kolektor „A” i „C”. Zgodnie 
z aktualnym harmonogramem, na 
głębokości ponad 7 metrów budo-
wana jest komora połączeniowa na 

istniejącym kolektorze „A” – wy-
jaśnia przedstawicielka MPWiK.

Okazuje się, że jeszcze przed 
rozpoczęciem robót na piastow-
skiej ulicy wodociągowcy pozo-
stawili sobie „furtkę” na wypadek, 
gdyby potrzeba było im więcej 
czasu. – Przy pierwszym wystą-
pieniu z wnioskiem o zajęcie pa-
sa drogowego ul. Grunwaldzkiej 
na okres dwóch miesięcy, wyko-
nawca uzgodnił z urzędem miasta 
możliwości przedłużania terminu 
zajęcia – tłumaczy Wojewódzka. 
– Tym niemniej wykonawca dąży 
do tego, aby poszczególne zadania 
w ramach realizowanego kontrak-
tu były kończone możliwe jak naj-
szybciej – zapewnia.  (EL)
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Stara Wieś z nowym boiskiem
NADARZYN
Wykosili trawę, 
chwasty i krzaki, 
uporządkowali teren. 
Mieszkańcy sołectwa 
Starej Wsi własnymi 
rękami budują boisko 
do gry w siatkówkę. 
Chcą zapewnić 
dzieciom i młodzieży 
odpowiednią rozrywkę.

Najbliższa szkoła z obiekta-
mi sportowymi, gdzie mło-
dzi mogliby ciekawie spędzać 
czas, znajduje się w Ruścu 
oddalonym niemal 5 kilo-
metrów od Starej Wsi. W wa-
kacje nie jest tam zbyt łatwo 
dotrzeć. Mieszkańcy sołec-
twa zaniepokojeni tym, że ich 
pociechy mogłyby znaleźć so-
bie nie do końca odpowiednie 
formy rozrywki, wzięli więc 
sprawy w swoje ręce i zaczę-
li działać.

W budowę boiska zaanga-
żowani są wszyscy: mężczyź-
ni, kobiety, dzieci. W kilka 
dni udało się własnymi siłami 
oraz środkami finansowymi 
postawić pełnowymiarowy 
obiekt. Boisko ma miękkie 
podłoże z piasku, więc będzie 
można się poczuć jak podczas 
gry w siatkową piłkę plażo-
wą. Praktycznie pozostały 
już tylko prace kosmetyczne.

Ale samo boisko to nie 
wszystko. Wydzielony teren 
nieopodal ulicy Brwinow-
skiej w Starej Wsi, tamtejsi 
mieszkańcy powoli zmieniają 
w swojego rodzaju centrum, 
gdzie można się spotkać, 
a także przyjemnie i aktyw-
nie spędzić czas. Oprócz no-
wego obiektu do gry w piłkę 
siatkową znajdują się tam też 
boisko o pełnych wymiarach 
z dwoma bramkami, miejsce 
do zrobienia ogniska i plac 
zabaw dla najmłodszych.

Jest to kontynuowanie prac 
zapoczątkowanych 12 lat te-
mu przez nieżyjącego już soł-
tysa, Jacka Bajerskiego. – Od 

tamtego czasu teren „zdzi-
czał”. Nikt nie chciał tego 
tematu podjąć, przez dwie po-
przednie kadencje rada sołec-
ka nie zrobiła z tym nic, a my 
zakasaliśmy rękawy i bierze-
my się do roboty. Chcemy żeby 
to miejsce się rozwijało, to jest 
wspaniałe, że robią to miesz-
kańcy sami dla siebie – mó-
wi Michał Ziółkowski, sołtys 
Starej Wsi.

Mieszkańcy sołectwa twier 
dzą, że Gmina Nadarzyn trak-
tuje ich po macoszemu. – Całe 
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Boisko ma miękkie 
podłoże z piasku, 
więc będzie 
można się poczuć 
jak podczas gry 
w siatkową piłkę 
plażową

to przedsięwzięcie jest odpo-
wiedzą na sytuację w jakiej 
znajduje się Stara Wieś i jak 
gmina planuje inwestycje – za-
znacza Bartłomiej Piłat, prze-
wodniczący rady sołeckiej.

Mieszkańcy nie próżnują 
i idą za ciosem. W planach jest 
profesjonalne boisko do gry 
w koszykówkę i, jak deklaruje 
sołtys, powstanie ono choćby 
własnymi środkami.  (SD)

Piątek, 3 Lipca 2015

 Budowa boiska  
w Starej Wsi
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Mickiewicz w rękach Piastowa

oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Trwają jego poszukiwa-
nia – wyjaśniła Kańka.

Jaka kwota zniknęła z ban-
ku? – Takich informacji nigdy 
nie podajemy do publicznej 
wiadomości – zastrzega Edy-
ta Adamus z biura prasowego 
Komendy Stołecznej Policji. 
Jednostka przejęła prowadze-
nie sprawy, jednak jak ustalili-
śmy sprawcy nadal nie udało 
się zatrzymać. – Prowadzimy 
w tej sprawie czynności poszu-
kiwawcze – informuje Adamus.

Wciąż nie nie są znani 
sprawcy innego napadu na 
bank, tym razem w Pruszko-
wie. Przypomnijmy, z placów-
ki przy ul. Chopina, jak wynika 
z nieoficjalnych informacji, 
zniknęło ok. 100 tys. zł. Sce-
nariusz był podobny. 29 stycz-
nia, tuż przez zamknięciem, 
dwóch mężczyzn wkroczyło 
do banku i zażądało wydania 
gotówki, po czym oddalili się 
w nieznanym kierunku. – Pro-
kuratura umorzyła śledztwo 
w tej sprawie, ale pozostaje ona 
w kręgu naszego zainteresowa-
nia, zapewniam, że nie trafiła 
na półkę ani do kosza. Spraw-
cy są dalej poszukiwani – po-
wiedziała asp. Kańka.  (EL)

Sprawcy napadu  
w Piastowie  
udało się uciec  
z łupem
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Będzie projekt Złotych Łanów
RASZYN
Wybrano wykonawcę 
dokumentacji 
projektowej przebudowy 
ul. Złote Łany 
w Dawidach.
Na wygodny dojazd 
do wiaduktu nad 
południową obwodnicą 
Warszawy kierowcy 
jednak poczekają.

Przetarg na przygotowanie pro-
jektu i pozyskanie odpowiednich 
pozwoleń gmina rozpisała na 
początku czerwca. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła fi rma In-
kom z Białegostoku, która swoje 
usługi wyceniła na 72,5 tys zł. 
Do jej obowiązków będzie na-
leżało wykonanie dokumentacji 

projektowej, opracowań geode-
zyjno-prawnych wraz z uzyska-
niem decyzji o Zezwoleniu na 
Realizację Inwestycji Drogo-
wej dla rozbudowy drogi w cią-
gu ulicy Złote Łany na odcinku 

Projekt ma być gotowy pod ko-
niec stycznia 2017 roku, zezwo-
lenia – trzy miesiące później. 
Jeszcze tego samego roku jest 
szansa, że prace w terenie się roz-
poczną. – W trakcie powstawania 
dokumentacji będziemy w stanie 
ocenić koszty inwestycji. Jeśli uda 
się to zrobić odpowiednio wcze-
śnie zapis zostanie umieszczo-
ny w projekcie budżetu na 2017 
r. – mówi Mirosław Chmielew-
ski, pełnomocnik gminy Raszyn 
ds. rozwoju.

Wiadomo już także jak lokalny 
samorząd rozwiąże sprawę wła-
sności pasa gruntów niezbędnych 
do poszerzenia ul. Złote Łany. – 
Będziemy przejmować te tereny 
w trybie specustawy drogowej – 
wyjaśnia Chmielewski.  (EL)

od ul. Warszawskiej do wiaduk-
tu nad trasą S7 w Dawidach oraz 
od wiaduktu do ul. Kinetycznej 
w Warszawie.

Projekt ma być 
gotowy pod 
koniec stycznia 
2017 roku
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GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego to, 
po linii 400 kV, druga 
kontrowersyjna 
inwestycja w tym 
regionie. Mimo to władze 
planują jej rozpoczęcie 
wiosną przyszłego roku. 
 

P odejść do budowy ob-
wodnicy było już kilka. 
Inwestycja ma odciążyć 

zakorkowane centrum Grodzi-
ska i wyprowadzić z niego ruch 
ciężkich samochodów. Korzyść 
będzie podwójna. Nie tylko 
sprawniejsze poruszanie po 
miejskich ulicach, ale też pod-
niesienie bezpieczeństwa. Bu-
dowa miała ruszyć w ubiegłym 
roku. Wszystko było gotowe, 
ale na przeszkodzie stanęli sa-
mi mieszkańcy. 

Trasę obwodnicy zachodniej za-
projektowano od Kałęczyna, przez 
Kozerki, Kozery, Natolin, Tłuste 
i Radonice, do Błonia. Ta  propo-
zycja została jednak oprotestowa-
na. Mieszkańcy grodziskich Łąk 
domagają się przesunięcia trasy 
obwodnicy za Góry Szwedzkie, 
argumentując, że w proponowa-
nej lokalizacji droga odetnie ich 
od jedynych zielonych terenów 
w tej okolicy. 

Co na to grodziski urząd? – 
Zrealizowanie tego postulatu nie 
jest możliwe. W praktyce ozna-
czałoby opóźnienie całej inwe-
stycji o 10-20 lat. Nie możemy 
sobie na to pozwolić. Przez mia-
sto już w tej chwili trudno prze-
jechać, bo krzyżują się tu drogi 
wojewódzkie – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. I argumentuje: 

– Opracowanie planów przebiegu 
to kilka lat, a chcemy pozyskać na 
budowę dofi nansowanie ze środ-
ków unijnych. Dodatkowo za Gó-
rami Szwedzkimi mamy grunty 
nienośne, co znacznie podniosłoby 
koszt inwestycji i wymagało prze-
cięcia wielu prywatnych działek. 

Temat obwodnicy powrócił 
też na ostatniej, czerwcowej se-
sji grodziskiej rady. – W związku 
z procedurą uzyskiwania decyzji 
środowiskowej, dotyczącej budowy 

Budowa ruszy w 2016 roku?
Obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Grodziska 
i wyprowadzić z niego ruch ciężkich samochodów 

położonych posesji projektowa-
nego pasa drogowego obwodnicy 
oraz do zawierania porozumień, 
z których będzie wynikało, że po 
roku od oddania do użytkowania 
drogi zostaną przeprowadzone, 
przez niezależnych ekspertów, 
ekspertyzy dotyczące ewentu-
alnych uciążliwości związanych 
z emisją hałasu i innych zagrożeń 
– poinformował Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy urzędu w Gro-
dzisku. W przypadku stwierdze-
nia przekroczenia dopuszczalnych 
norm, nieruchomości mają zostać 
w ciągu roku wykupione po ce-
nach rynkowych.

Co w praktyce oznacza to dla 
realizacji inwestycji? – To taki 
krok wyprzedzający, na wypadek 
gdyby pojawiły się uwagi miesz-
kańców do decyzji środowiskowej, 
która niedługo trafi  do konsulta-
cji społecznych – wyjaśnia wice-
burmistrz Galiński. Jak dodaje, 
część działek na planowanej tra-
sie obwodnicy już została przez
gminę wykupiona. 

Kiedy w takim razie ruszy bu-
dowa? – Musimy jeszcze pozyskać 
środki na jej przeprowadzenie, ale 
chcielibyśmy, aby pierwsza łopata 
została wbita wiosną przyszłego 
roku – mówi grodziski włodarz. 
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obwodnicy zachodniej oraz pro-
testami części mieszkańców 
zaniepokojonych realizacją in-
westycji w pobliżu ich nierucho-
mości, rada miejska upoważniła 
burmistrza Grodziska Mazowiec-
kiego do podpisywania porozu-
mień z mieszkańcami najbliżej 

Część działek na 
planowanej trasie 
obwodnicy już 
została przez gminę 
wykupiona

i wyprowadzić z niego ruch ciężkich samochodów 

Drugi etap 
remontu 
targowiska
PRUSZKÓW
Rozpoczął się 
kolejny etap prac 
na pruszkowskim 
targowisku miejskim.

Modernizacja placu, na któ-
rym dwa razy w tygodniu 
odbywa się targ, ruszyła 
w ubiegłym roku. Wykona-
no wtedy odwodnienie czę-
ści terenu znajdującego się 
pomiędzy ulicą Ceramicz-
ną a pierwszą bramą wjaz-
dową na ul. Komorowskiej. 
Na czas trwającego kilka ty-
godni remontu kupcy zostali 
przeniesieni na ul. Targo-
wą. Niestety nie przypadło 
to do gustu ani mieszkań-
com, ani sprzedającym.

W tym roku prowadzo-
ny jest drugi etap moderni-
zacji targowiska. Obejmu-
je on fragment placu po-
między bramami przy ulicy
Komorowskiej.

Warto wspomnieć, że re-
mont ma być ekspresowy. 
Urzędnicy zakładali, że pra-
ce zostaną wykonane w dwa 
miesiące. Firma Usługi 
Brukarskie Józef Król zde-
klarowała, że przeprowadzi 
je w zaledwie dwa... dni. To 
wydaje się jednak mało re-
alne. – Od trzeciego dnia bę-
dziemy naliczać wykonawcy 
kary umowne – wyjaśnia-
ła Elżbieta Korach, naczel-
nik Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie.

Ze względu na prace re-
montowe kupc y zosta-
li przeniesieni na parking 
znajdujący się od strony uli-
cy Pogodnej.  (AS)
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System, czyli miasto 
poinformuje kulturalnie

PODKOWA LEŚNA
Jeszcze podczas 
tych wakacji 
w Podkowie pojawi 
się miejski system 
informacji kulturalnej.

Zamiar zbudowania takiego sys-
temu zrodził się w Podkowie po-
nad dziesięć lat temu. W 2005 
r. rozpoczęły się prace projek-
towe połączone z konsultacja-
mi społecznymi. Zakończyły się 
w 2010 r., choć dokumenta-
cja nie była wtedy jeszcze go-
towa. Pomysł zarzucono. – Na 
blisko pięć lat niedokończony 
projekt trafi ł do szufl ady. W ze-
szłym roku został uzupełniony, 
m.in. o udogodnienia dedyko-
wane osobom niepełnospraw-
nym, dzięki czemu udało nam 
się uzyskać dotacje na jego re-
alizację – wyjaśnia Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

W ramach zintegrowanego 
miejskiego systemu informacji 
kulturalnej w zabytkowym mie-
ście-ogrodzie (bo taką nazwę 

nosi inwestycja) przy podko-
wiańskich ulicach pojawią się 
podświetlane panele z planem 
miasta, witacze i wzbogacone 
o nakładki Braille’a nośniki 
zawierające informacje o naj-
ważniejszych zabytkach i in-
stytucjach kultury. W planach 
jest powstanie stacjonarnego 
systemu wspomagania słuchu 
z pętlą induktofoniczną. Doce-
lowo stworzona zostanie tak-
że aplikacja kompatybilna ze 
stroną internetową.

To właśnie dzięki dostosowa-
niu systemu do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, miasto będzie 
mogło sfi nansować jego budo-
wę z środków unijnych. Te wy-
niosą blisko 880 tys. zł i pokryją 
85 proc. kosztów inwestycji.

– Mam nadzieję, że przetarg 
zostanie rozstrzygnięty w naj-
bliższym czasie, a wykonawca 
zdąży z wykonaniem wszyst-
kich prac do 31 sierpnia, bo 
wtedy mija termin rozlicze-
nia inwestycji – mówi bur-
mistrz Tusiński.  (KS)
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OTRĘBUSY
Budowa gimnazjum ZS przy ul. Pia-
seckiego w Otrębusach jest na ostat-
niej prostej. Gmina Brwinów ogłosiła 
więc przetarg na zakup i dostawę 
mebli (ławki, krzesła, szafki, komo-
dy) oraz wyposażenia szkolnego 
wraz z montażem w pomieszcze-
niach. Jak powiedziała nam Halina 

Bąk, kierownik zespołu ds. zamó-
wień publicznych, terminy muszą 
być dotrzymane, tak aby dzieci mo-
gły od 1 września korzystać z pełni 
wyposażonego budynku. Dwukon-
dygnacyjny obiekt gimnazjum o po-
wierzchni 1,5 tys. mkw. pomieści m.in. 
osiem typowych sal lekcyjnych, pokój 

Szkołę przy ul. Piaseckiego 
trzeba wyposażyć

nauczycielski, gabinet dyrektora, ga-
binet pedagoga, szatnie, stołówkę. 
Budynek zostanie przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Koszt bu-
dowy nowego gimnazjum to 7,2 mln zł. 
Kolejna rozbudowa kompleksu jest 
planowana na lata 2017-2018, wtedy 
powstanie hala sportowa. (SD)

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

REKLAMA
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy funkcjonariusze zatrzy-
mali 1 lipca do kontroli kierowcę 
miejskiego autobusu. Nie posiadając 
uprawnień przewoził ludzi. O zdarze-
niu poinformował nas czytelnik.
– W Grodzisku Mazowieckim poli-
cjanci z wydziału ruchu drogowego 
komendy powiatowej policji, podczas 

kontroli stwierdzili, że kierowca nie 
ma uprawnień do kierowania auto-
busami – relacjonował Henryk. Je-
go informację potwierdziła policja. 
– Ok. godz. 8.30 była kontrola auto-
busu miejskiego przy ul. Teligi. Po 
skontrolowaniu kierowcy przez po-
licjantów z drogówki okazało się, że 

Kierowca bez uprawnień 
prowadził autobus

zatrzymano mu wcześniej uprawnie-
nia – powiedziała st. asp. Katarzyna 
Zych, rzecznik Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. Autobus należał do prywatnego 
przewoźnika, który przyjechał i ode-
brał pojazd. Natomiast kierowca 
został ukarany mandatem. (SD)

Piątek, 3 Lipca 2015

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W minioną niedzielę 
(28 czerwca) ruszyło 
Pruszkowskie 
Kino Letnie. Cykl 
dziesięciu seansów 
pod chmurką 
zainaugurował 
film „Zaginiona 
dziewczyna”. 
Pokaz przyciągnął 
na pl. Jana Pawła II 
setki widzów.

Kino Letnie stało się 
sztandarową rozrywką 
wakacyjną dla miesz-

kańców Pruszkowa i okolic. 
Inauguracyjny pokaz czwartej 
edycji imprezy pokazał, że jest 
ona świetnie odbierana przez wi-
dzów. Malowniczy pl. Jana Paw-
ła II w niedzielę 28 czerwcach 
wypełnił się po brzegi.

Mieszkańcy tłumnie przybyli 
na seans pod chmurką. Na tych 
najszybszych czekała specjal-
na strefa z leżakami. Pozostali 
widzowie seans mogli oglądać 
z krzesełek. Nie zabrakło rów-
nież osób, które „rozgościły” się 
na ławkach czy schodach pała-
cyku. W pierwszą kinową nie-
dzielę pokazany został thriller 
„Zaginiona dziewczyna” Davi-
da Finchera. Obraz pełen zwro-
tów akcji sprawił, że widzowie 
z zapartym tchem śledzili losy 

towary i przemycają je do Pol-
ski. Z czasem Zyga się bogaci. 
Ale on i jego kumple wchodzą 
w drogę bezwzględnym rosyj-
skim gangsterom, interesu-
je się nimi również niemiecka 
policja. W „Yumie” oprócz Gier-
szała występują m.in. Tomasz 
Kot, Katarzyna Figura, Krzysz-
tof Skonieczny. 

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. W tym 
roku sponsorem głównym jest 
Odyssey – nowy salon marki 
Nissan w Pruszkowie. Partne-
rami projektu są: Auto Service 
Zalewscy, Decathlon Okęcie, 
Maximus Fashion Center, 
Praktiker Polska, Uczelnia 

głównego bohatera, którego za-
grał Ben Affl  eck.

Ale Pruszkowskie Kino Let-
nie to nie tylko filmy z dresz-
czykiem. Repertuar został tak 
dobrany, by każdy znalazł coś 
dla siebie. Nie zabraknie więc 
fi lmów biografi cznych czy ko-
medii. A już w niedzielę 5 lipca 
o godz. 21.30 na pl. Jana Paw-
ła II będzie można zobaczyć 
kolejny film, tym razem pol-
ską „Yumę”. Obraz w reżyserii 
Piotra Mularuka przywołuje 
początek lat 90-tych ubiegłe-
go wieku, czas gdy upadł już 
PRL i nastąpił kapitalizm. Zy-
ga (gra go Jakub Gierszał) i jego 
paczka marzą o szybkim zdoby-
ciu fortuny. Jak? Z niemieckich 
sklepów kradną wartościowe 

Techniczno-Handlowa im. He-
leny Chodkowskiej.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl. Wstęp na 
wszystkie projekcje Kina Let-
niego jest bezpłatny. 

Kino Letnie od startu w rozpędzie
Już pierwszy seans na pl. Jana Pawła II obejrzały setki widzów. Teraz pora na „Yumę”
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Przedstawiono 
dwa obszary na 
terenie miasta, na 
których rewitalizację 
możliwe jest 
pozyskanie środków 
z funduszy unijnych

Lokalny program 
rewitalizacji gminy
BRWINÓW
Trwające kilka miesięcy 
prace zakończyły się 
sukcesem. Rada miejska 
uchwaliła „Lokalny 
program rewitalizacji 
gminy Brwinów 
na lata 2015-2025”.

Gmina od pewnego czasu in-
tensywnie pracuje nad pla-
nowaniem kolejnych działań. 
Wcześniej Brwinów stworzył 
Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny. – Dokument ten określał, 
wyznaczał i układał założenia 
inwestycyjne gminy. Lokal-
ny program rewitalizacji po-
twierdza te założenia – mówi 
Mirosława Kosiaty, kierownik 
biura promocji.

W dokumencie przedsta-
wiono dwa obszary na terenie 
miasta, na których rewitalizację 
możliwe jest pozyskanie środ-
ków z funduszy unijnych. Gmina 
liczy również na dofi nansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020. 
Warto dodać, że o środki mogą 
ubiegać się też przedsiębiorcy, 
inwestorzy, mieszkańcy. Ko-
siaty: – Wspólne działanie mo-
że przynieść korzyść wszystkim. 
Chodzi o to, aby przestrzeń pu-
bliczna wyglądała lepiej.

Droga do powstawania do-
kumentu „rewitalizacyjnego” 
wcale nie była prosta. Należa-
ło podjąć kroki, aby rozpoznać 
problemy panujące na terenie 
gminy, dokonać analizy sytuacji 
i wyciągnąć odpowiednie wnio-
ski. W styczniu przeprowadzono 
konsultacje społeczne, których 
celem było określenie działań 
mających ożywić wyznaczone 
tereny. Obszar I rozciąga się 
od północy na południe miasta 
i obejmuje centralną jego część. 
W jego granicach znajdują się te-
reny zabytkowe, rynek, szkoły, 

przedszkola, stadion miejski, 
urząd gminy, komisariat policji. 

Z kolei obszar II obejmuje 
wschodnią część Brwinowa, 
gdzie znajdują się m.in. Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
oraz nieruchomości po szkole 
rolniczej, które należą do po-
wiatu pruszkowskiego. Na tym 
obszarze nie wpisano jeszcze 
działań rewitalizacyjnych.

W programie znalazło się 
66 propozycji, które są efek-
tem prac urzędu oraz opinii 
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mieszkańców, przedsiębiorców, 
inwestorów. Jednym z celów jest 
przebudowa targowiska miej-
skiego, którą zaplanowano na 
lata 2016-2020. Brwinów chce 
też wybudować lokalne centrum 
kultury, co będzie inwestycją 
kosztowną (szacunki wskazu-
ją, że chodzi o kwotę 15 mln zł). 
Celem gminy jest również wy-
remontowanie wielu obiektów, 
m.in. budynku przy ul. Grodzi-
skiej 10. Brwinów poważnie my-
śli o przebudowaniu stadionu 
miejskiego (patrz zdjęcie) oraz 
wzbogaceniu oferty sportowej. 
Przy Zespole Szkół nr 1 ma po-
wstać hala, w planach jest ter-
momodernizacja budynku OSP. 
Gmina chce też zadbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców, chodzi 
o wykonanie oświetlenia uliczne-
go oraz sieci monitoringu.  (JM)

Masa Krytyczna wypróbowała nowe szlaki
BRWINÓW
W minioną niedzielę 
po raz kolejny zebrała 
się brwinowska Masa 
Krytyczna. Cykliści 
stawili się na placu 
przed Ochotniczą 
Strażą Pożarną po czym 
wyruszyli wypróbować 
nowe szlaki rowerowe.

To już piąta edycja brwinow-
skich schadzek rowerowych, 
zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Projekt Brwinów. 
Tegoroczna (28 czerwca) Ma-
sa Krytyczna przyciągnęła po-
nad dwustu miłośników dwóch 
kółek. Ideą projektu jest propa-
gowanie rowerowej wspólnoty 

i aktywnego spędzania czasu. 
Udział w imprezie może wziąć 
każdy, kto posiada rower i tro-
chę chęci aby go napędzić swo-
imi mięśniami.

Tym razem uczestnicy wypró-
bowali nowe drogi dla rowerzy-
stów. Pojechali z Brwinowa przez 
Parzniew, w kierunku Pruszkowa, 
a następnie wrócili do swojego 
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W miasta. Do tej pory gładka asfal-

towa nawierzchnia na odcinku 
Brwinów-Parzniew mogła budzić 
niepokój wśród użytkowników, 
bowiem szosa zachęcała kierow-
ców aut do żwawej jazdy. Bezpie-
czeństwo rowerzystów i pieszych 
idących poboczem można było 
poddać w wątpliwość. Teraz pro-
blem rozwiązano.

Nowa trasa pieszo-rowerowa 
została zbudowana przez gmi-
nę Brwinów w ramach projek-
tu „Pola Parzniewskie – szlak 
historyczno-przyrodniczy”. 
Projekt dofinansowano ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 
2013-2017.  (SD)

Już pierwszy seans na pl. Jana Pawła II obejrzały setki widzów. Teraz pora na „Yumę”

Repertuar  
Kina Letniego:
• 5 lipca – Yuma
• 12 lipca – Więzień labiryntu
• 19 lipca – Panaceum
• 26 lipca – Wielkie wesele
• 2 sierpnia – Labirynt 
• 9 sierpnia – Zniewolony 
• 16 sierpnia – Non-stop 
• 23 sierpnia – Sekretne 

życie Waltera Mitty
• 30 sierpnia – Jobs
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PRUSZKÓW
W ramach kampanii Narodowe-
go Testu Słuchu 2015 do Pruszko-
wa zawita słuchobus, czyli mobilne 
laboratorium badań słuchu. Będzie 
można bezpłatnie sprawdzić czy 
dobrze słyszymy i skorzystać z po-
rad specjalistów. Słuchobus przyje-
dzie do Pruszkowa 3 lipca i będzie 

stacjonował w godz. 8-14 na parkin-
gu przy Targowisku Miejskim, przy 
ul. Komorowskiej. Chętni, którzy 
chcą sprawdzić swój słuch nie mu-
szą mieć ze sobą skierowań. Wy-
starczy, że zjawią się na badaniu. Nie 
zajmie ono dużo czasu, a można do-
wiedzieć się w jakim stanie aktualnie 

W słuchobusie będziesz mógł 
sprawdzić, czy dobrze słyszysz 

jest nasz słuch i jak o niego zadbać. 
Każdego dnia nasze uszy są bombar-
dowane wszelakimi rodzajami ha-
łasu, np. generowanego przez auta 
czy samoloty. Uszkodzenie słuchu 
nie następuje natychmiastowo. Jest 
to długotrwały proces postępujący 
często niezauważalnie. (SD)

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Poranek po rozpoczęciu 
remontu na linii WKD 
nie był łatwy dla 
pasażerów. Choć o tym, 
jak będzie wyglądać 
organizacja ruchu 
przewoźnik informował 
z wyprzedzeniem, 
to na niektórych 
przystankach 
panował chaos.

R emont torowiska na od-
cinku między stacjami 
Warszawa Śródmieście 

WKD i Komorów od dawna spę-
dzał podróżnym sen z powiek. 
Był kilkakrotnie przesuwany i za 
każdym razem, kiedy zapadała 
decyzja o jego odłożeniu, pasa-
żerowie oddychali z ulgą. Tym 
razem nie udało się go uniknąć. 
W środę, 1 lipca, prace się roz-
poczęły. A wraz z nimi rewolucja 
w organizacji ruchu kolejek. – 
Masakra na tej WKD, ludzie bie-
gają, nikt nic nie wie, a autobusy 
zajęły całą ulicę Kraszewskiego. 
Kierowcy denerwują się, bo na 
tej wąskiej ulicy nie mieszczą się 
ich samochody. Autobus też ma 
problem, żeby przejechać – na-
pisał do nas jeden z czytelników.

O bilans pierwszego poranka 
po rozpoczęciu remontu popro-
siliśmy przewoźnika. – Według 
pierwszych informacji i mel-
dunków, które spływają, ruch 

w porannym szczycie odby-
wa się w miarę sprawnie – mó-
wił Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. – Nie obyło się bez 
drobnych wpadek, ale staramy się 
reagować na bieżąco i śledzić sy-
tuację – dodawał.

Co poszło nie tak? – O godzinie 
6.40 w Komorowie podstawio-
no dwa autobusy komunika-
cji zastępczej zamiast czterech. 
Pozostałe utknęły na dojeździe 
– przyznawał przedstawiciel 
spółki. – O godz. 7.30 w autobu-
sach było już zdecydowanie luź-
niej. Przesiadka w Opaczy także 
przebiegała sprawnie – zapew-
niał Kulesza.

W przypadku ulicy Kraszew-
skiego w Pruszkowie, problem 
polegał na tym, że autobusy poja-

Pierwszy dzień rewolucji na WKD
Po rozpoczęciu remontu torowiska nie obyło się bez wpadek w organizacji ruchu

dla nas komunikację zastępczą 
będziemy ustalać jak rozwiązać 
ten problem. Przed nami jeszcze 
popołudniowy szczyt i na jego 
podstawie wyciągniemy wnioski 
– mówił 1 lipca rzecznik WKD.

Pasażerowie proszeni są 
o cierpliwość i wyrozumiałość. 
Krzyszto f Kulesza: – To będą 
trudne dwa, trzy dni. W przy-
szłym tygodniu będziemy wpro-
wadzać zmiany, jeśli takie będą 
konieczne. Trzymamy rękę na 
pulsie i bacznie obserwujemy 
sytuację na całej linii.

Podróżnym przypominamy: 
do 31 sierpnia pociągi Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej będą 

kursować w następujących re-
lacjach: Grodzisk Mazowiecki 
Radońska – Warszawa Zachod-
nia WKD z przesiadką na stacji 
Opacz, Milanówek Grudów – Ko-
morów z przesiadką do komuni-
kacji zastępczej oraz Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Komo-
rów z przesiadką do komunika-
cji zastępczej w dni powszednie. 
Odcinek Warszawa Zachodnia 
WKD – Warszawa Śródmieście 
WKD będzie całkowicie wyłączo-
ny z ruchu (toru nr 1 i tor nr 2).

Rozkład jazdy komunika-
cji zastępczej dostępny jest na 
stronie wkd.com.pl. 

(O WKD czytaj też na str. 7).  
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wiły się na pętli przy stacji 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej w jednym momencie, a nie 
zgodnie z harmonogramem od-
jazdów. – Z fi rmą, która realizuje 

– Trzymamy rękę 
na pulsie i bacznie 
obserwujemy 
sytuację na całej 
linii – mówi 
rzecznik WKD

Planują sieć wodociągową 
wzdłuż kolejnych ulic

BRWINÓW
Brwinów wybuduje 
sieć wodociągów oraz 
kanalizację sanitarną 
na terenie gminy. 
Póki co władze ogłosiły 
w tej sprawie przetarg.

Niespodzianka dla mieszkań-
ców Owczarni – wybudowa-
na zostanie tam kanalizacja 
sanitarna z odgałęzieniami 
w granicach pasów drogowych, 
w planach jest również zapro-
jektowanie i wykonanie braku-
jących odgałęzień. Kanalizacja 
poprowadzona zostanie wzdłuż 
ul. Letniskowej, Gołębiej, Le-
śnej, części Grodziskiej, Pia-
stowskiej i Jagiellońskiej wraz 
z ulicami przyległymi do nich 
i przejściem pod torami WKD.

Projekt ma objąć także uli-
ce Milanowiecką i część Sło-
necznej. Zakłada się w nim 
wybudowanie ok. 2,8 km sieci 
grawitacyjnej z rur PVC o śred-
nicy 200 mm, sieć tłoczną oraz 
odgałęzień. Termin składania 
wniosków w tym przetargu 
upływa 13 lipca.

Drugi przetarg dotyczy za-
projektowania i budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej wraz z odgałęzienia-
mi do granic nieruchomości 
w Brwinowie. Wodociągi zmo-
dernizowane zostaną przy uli-
cach Magnolii (63,5 metrów 
bieżących), Wygonowej (150 
mb), Akacjowej (85 mb). Nato-
miast sieć kanalizacji zaplano-
wano w ul. Magnolii (151 mb), 
w bocznej drodze od ul. Wy-
gonowej (150) oraz odgałę-
zienia w bocznej drodze od 
ul. Pszczelińskiej, Składowej 
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i Przejazd. Na wykonane  pra-
ce wykonawca zapewni co naj-
mniej 36 miesięcy gwarancji. 
Termin składania ofert w prze-
targu upływa 14 lipca.  (SD)

Kanalizacja 
poprowadzona 
będzie m.in. wzdłuż 
ul. Letniskowej, 
Gołębiej, Leśnej 
w Owczarni 

 Pasażerowie proszeni są o cierpliwość i wyrozumiałość



6 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.pl

RASZYN
27 czerwca w parku w Raszynie 
w jednej z alejek znaleziono ranne-
go mężczyznę. – W parku w Raszy-
nie interweniuje policja. Na miejscu 
zdarzenia leży mężczyzna, jest nie-
przytomny i ma nóż w brzuchu – na-
pisał czytelnik w mailu przesłanym 
na kontakt@wpr24.pl. Policja nie 

zdradza szczegółów. – Ok. 20.30 
w parku „Raszynka” został znaleziony 
mężczyzna, który potrzebował spe-
cjalistycznej pomocy. Na miejscu in-
terweniowało pogotowie ratunkowe. 
Mężczyznę przewieziono do szpita-
la – powiedziała asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik KPP Pruszków. Policja 

W parkowej alejce znaleziono 
rannego mężczyznę

nie potwierdza, że 40-latek miał nóż 
w brzuchu. Co więc się stało? Asp. 
Kańka: – Podjęliśmy czynności w celu 
ustalenia przyczyn zdarzenia. Poszko-
dowany przebywa obecnie w szpita-
lu pod opieką lekarzy. Konieczna jest 
rozmowa z mężczyzną, która może 
wiele wnieść do sprawy. (JM)

Piątek, 3 Lipca 2015
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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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Cztery osoby, w tym 
dziecko, zostają ciężko 
ranne. Jedna ginie na 
miejscu. Dlaczego? 
Kierowca traci 
przytomność, bezwładnie 
wciska pedał gazu i z dużą 
prędkością uderza w auto 
jadące przed nim.

T a scena rozegrała się we 
wtorek (30 czerwca) 
przed południem na MOP 

przy autostradzie A2 w Brwi-
nowie. Na szczęście nie był to 
prawdziwy wypadek, a ćwicze-
nia straży pożarnej pod krypto-
nimem „Stacja 2015”.

Scenariusz wyglądał następu-
jąco: zderzenie dwóch aut. W jed-
nym z nich przewożone były bańki 
z niezidentyfi kowaną cieczą, któ-
ra rozlewa się na drodze. Troje 
poszkodowanych, w tym dziec-
ko, wypadło z samochodów, leżą 
bezwładnie na jezdni i trawni-
ku. Jeden z kierowców jest za-
kleszczony w środku auta. Jako 
pierwszy na pomoc rusza klient 
pobliskiej stacji benzynowej. Na 
śliskim asfalcie traci równowagę, 
upada uderzając głową o krawęż-
nik i traci przytomność.

Straż pożarna jest na miejscu 
jedenaście minut od zdarzenia. 
Na teren MOP wjeżdżają kolej-
no strażacy z OSP w Brwinowie, 
a następnie cztery pojazdy z Prusz-
kowa i wóz z OSP Biskupice. Roz-
poczyna się akcja ratunkowa.

Strażacy identyfi kują ile osób 
zostało poszkodowanych, ozna-
czają strefę zagrożenia i próbują 
zidentyfi kować ciecz, która wyla-
ła się z uszkodzonego samochodu. 
Pachnie amoniakiem, może być 
niebezpieczna. Dodatkowo rozbite 

auta zaczynają dymić. Na miejsce 
wezwani zostają więc ratownicy 
ze Specjalnej Grupy Ratownic-
twa Chemiczno-Ekologicznego. 
W chemoodpornych kombinezo-
nach i z aparatami chroniącymi 
drogi oddechowe udzielają pomo-
cy poszkodowanym. Najważniej-
sze zadanie to ewakuować ich ze 

Efektowna akcja strażaków
Ćwiczenia „Stacja 2015” na MOP przy autostradzie A2,
czyli strażacy przeszli sprawdzian w boju

dekontaminację – konieczną 
w przypadku podejrzenia kontak-
tu z niebezpieczną cieczą. Dopie-
ro po jej przejściu mogą trafi ć pod 
opiekę ratowników medycznych.

Akcja kończy się, gdy wszy-
scy poszkodowani są w drodze 
do szpitala, a niebezpieczeń-
stwo wybuchu lub skażenia 
zneutralizowane. Komunikat 
przez megafon wydaje Kierują-
cy Działaniami Ratowniczymi.

Celem ćwiczeń było przygoto-
wanie strażaków do prowadzenia 
praktycznych działań na terenie 
i w okolicy głównych dróg i auto-
strad. To także okazja, aby w boju 
sprawdzić jak układa się współ-
praca z policją i pogotowiem ra-
tunkowym.

Swoją lekcję z akcji strażaków 
powinni wyciągnąć także kierowcy. 
– Niestety bardzo często kierow-
cy blokują pasy awaryjne przezna-
czone dla służb ratunkowych lub 
brak jest właściwej reakcji na sa-
mochód ratunkowy poruszający 
się na sygnale – mówi st. kpt. Ka-
rol Kierzkowski, rzecznik prasowy 
Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. – Służ-
by ratownicze aby móc udzielić 
pierwszej pomocy poszkodowa-
nym muszą na miejsce zdarzenia 
dojechać. Apelujemy o umożliwie-
nie nam tego – dodaje.  
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Do północy spędź czas
na lipcowym koncercie 

PRUSZKÓW
Okres wakacyjny to 
czas odpoczynku. 
Każdy chce miło 
spędzić czas, 
a wieczorny koncert 
to doskonała ku temu 
okazja. Pruszków 
zaprasza na lipcowy 
„Koncert do północy”.

Zaczyna się 4 lipca o godz. 19 
w Parku Kościuszki i zapowia-
da interesująco. Na początek 
na scenie zaprezentuje się 
Big Band Uniwersytetu Mu-
zycznego w Warszawie. For-
mację założono w 2006 r.
i od tego czasu rozwija się, 
a przy okazji podbija nie tyl-
ko Polskę. Big Band współ-
pracuje z wieloma znanymi 
artystami m.in. Krzesimi-
rem Dębskim, Krzysztofem 
Herdzinem czy Zbigniewem 
Namysłowskim. Rok 2014 
był pasmem sukcesów w wy-
konaniu zespołu. Formacja 
zaprezentowała się na mię-
dzynarodowym festiwalu La 
Folle Journée w Nantes, a tak-
że nagrała dwie płyty, z któ-
rych utwory w opracowaniach 
Adama Sztaby zostaną zapre-
zentowane w Pruszkowie.

Nikomu nie trzeba przed-
stawiać Stanisława Soyki. 

Artysta nietuzinkowy, od lat 
czołowa postać polskiej sce-
ny muzycznej. W Pruszko-
wie zaprezentuje się wraz 
z muzykami z zespołu „Soy-
ka Kolektyw”. Zapowiada się 
występ pełen wrażliwości, spo-
koju, gwarantujący wewnętrz-
ne przeżycia. Soyka przedstawi 
takie utwory jak „Są na tym 
świecie rzeczy” czy „Cudem 
niepamięci”.
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717 w wakacje 
bez zmian
REGION
Pasażerowie linii 717 
mogą być zadowoleni: 
w okresie wakacyjnym 
autobusy będą 
kursowały z taką 
samą częstotliwością, 
jak w pozostałych 
miesiącach.

Autobusy linii 717 rozpo-
czynają bieg na przystanku 
Wojska Polskiego w Piasto-
wie, a kończą na warszaw-
skim Dworcu Zachodnim. 
Od poniedziałku do piątku 
realizują w ciągu dnia po 85 
kursów w obu kierunkach. 
Nie gorzej jest w weeken-
dy: pasażerowie mają wtedy 
do dyspozycji po 54 kursy 
do i z Warszawy. Częstotli-
wość kursowania, obsługiwa-
ne przystanki, które ułatwiają 
przesiadki, a także proble-
my na kolei sprawiły, że z li-
nii chętnie korzystają m.in. 
osoby dojeżdżające do sto-
licy do pracy.

Dla wszystkich pasażerów 
linii 717 mamy dobrą wiado-
mość: rozkład jazdy autobu-
sów nie zostanie zmieniony 
na okres wakacji. Skąd ta, 
bądź co bądź niestandardo-
wa, decyzja warszawskiego 
Zarządu Transportu Miej-
skiego? – Z taką prośbą 
zwróciły się do ZTM władze 
Piastowa. Przystaliśmy na tę 
prośbę m.in. ze względu na 
utrudnienia na kolei na linii 
pruszkowskiej – mówi Mag-
dalena Potocka z biura pra-
sowego ZTM.  (KS)

strefy zagrożenia. Jednego z kie-
rowców wyciągają przez rozbitą 
szybę. Tym razem nie było potrze-
by, aby rozcinać auto. Ale sprzęt 
czekał w gotowości.

W pobliżu szybko organizo-
wany jest punkt medyczny z po-
marańczowym namiotem. Obok 
staje też polowy „prysznic”. To 
miejsce, w którym poszkodo-
wani i sami strażacy przechodzą 

Celem ćwiczeń 
było przygotowanie 
strażaków do 
prowadzenia 
praktycznych 
działań na terenie 
głównych dróg
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Lipcowy „Koncert 
do północy” startuje 
4 lipca o godz. 19

Gdyby komuś było jeszcze 
mało wrażeń, na koniec przy-
gotowano „wisienkę na tor-
cie”. Zespół „Raz, Dwa, Trzy” 
to uznana marka, w tym roku 
świętuje swoje 25-lecie. Mu-
zycy łączą rock ze współcze-
sną poezją. Charyzmatyczny 
lider Adam Nowak wraz z ze-
społem zapewni publiczno-
ści odpowiednią porcję wrażli-
wości. „Raz, Dwa, Trzy” zapre-
zentuje dobrze znane kompo-
zycje, ale uzupełni je debiutanc-
kimi utworami.  (JM)

Sklep 

Magia Ziół 
przy WkD pruszków

ul. kraszewskiego 1

Bądź Zdrowy
• Kosmetyki naturalne
• Zioła
• Soki
• Oleje
• Suplementy Diety
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Do północy spędź czas
na lipcowym koncercie 

www.rezydencjawarszawska.plBiuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25

od 5 500 zł/m2

- 2 minuty pieszo do stacji SKM

- zielone ogrody na dachu oraz na patio

- restauracje, sklepy i punkty usługowe na parterze

- światłowód w każdym mieszkaniu: internet 300MB/s

w  p r z e d s p r z e d a ż yw centrum Piastowa

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

KOMORÓW
W poniedziałkowy 
(29 czerwca) poranek
na przejeździe 
WKD w Komorowie 
doszło do kolizji 
samochodu osobowego 
i kolejki jadącej 
w kierunku Grodziska. 
Kiedy na przejeździe 
pojawią się 
dodatkowe 
zabezpieczenia?
 

K olizja (patrz zdjęcie) 
w Komorowie miała 
miejsce rano. Kierow-

ca czarnego nissana nie za-
trzymał się przed przejazdem 
pomimo pulsującego sygnału 
ostrzegawczego i widoku go-
towej do odjazdu kolejki. Miał 
sporo szczęścia, bo „wukadka” 
uszkodziła tylko tył auta. – Nikt 
nie został poszkodowany – po-
wiedziała asp. Karolina Kańka, 

innymi przejazdami. W Kadach 
i Brzózkach roboty w terenie już 
się rozpoczęły. Powstaje tam sy-
gnalizacja świetlna.

Prace przy trasie wukadki 
wzbudziły zainteresowanie. – 
Jadąc kolejką zobaczyłem roboty 
wzdłuż trasy Grodzisk Mazowiec-
ki Radońska-Kazimierówka. Do-
kładnie przy stacji Brzózki i na 
przejeździe pomiędzy stacjami 

rzecznik pruszkowskiej Komen-
dy Powiatowej Policji.

Przejazd w Komorowie zalicza-
ny jest do newralgicznych miejsc 
na linii Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Docelowo ma pojawić się 
na nim szlaban, którego zadaniem 
będzie podniesienie bezpieczeń-
stwa ruchu na przeprawie. Kon-
kretna data rozpoczęcia montażu 
nie jest na razie znana, bo jak 
twierdzi przewoźnik, wszystko 

Kolizja na przejeździe. Kiedy szlaban?
Przejazd w Komorowie zaliczany jest do newralgicznych miejsc na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

Grodzisk Mazowiecki Okrężna 
a Brzózki. To przygotowania do 
zainstalowania rogatek i zabezpie-
czenia przejazdów czy jakieś pla-
ny dotyczące drugiego toru relacji 
Podkowa Leśna Główna-Grodzisk 
Mazowiecki? – napisał do naszej 
redakcji jeden z pasażerów.

Pytanie przekazaliśmy prze-
woźnikowi. – Prace dotyczą re-
alizowanej zabudowy urządzeń 

samoczynnej sygnalizacji przejaz-
dowej na ośmiu obiektach zgod-
nie z umową, którą podpisaliśmy 
w wykonawcą we wrześniu ubie-
głego roku – wyjaśnia Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Roboty trwają na przejazdach 
w ciągu ul. Środkowej w Kadach 
i Łąkowej w Brzózkach. Polega-
ją na zamontowaniu sygnalizacji 
świetlnej, której do tej pory tam 
brakowało. Do końca tego roku 
dodatkowe zabezpieczenia po-
jawią się też na sześciu innych 

przeprawach. W Owczarni 
(ul. Żółwińska) i Milanówku 
(ul. Średnia) będzie to sygnali-
zacja podobna do tej, która po-
wstaje w Kadach i Brzózkach. 
W Kaniach (ul. Piłsudskiego), 
na dwóch przejazdach w Otrębu-
sach (ul. Natalińska i Przejazdo-
wa) i w Grodzisku Mazowieckim 
(ul. Piaskowa) będą to także pół-
rogatki. W planach jest przebu-
dowa przejazdu w Granicy, ale 
przewoźnik nie znalazł jeszcze 
wykonawcy tego zadania  
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Przejazd w Komorowie zaliczany jest do newralgicznych miejsc na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

zależy od dostępności środków 
fi nansowych i mowa jest raczej 
o „kolejnych latach” niż najbliż-
szej przyszłości. W pierwszej ko-
lejności spółka zajęła się ośmioma 

Data rozpoczęcia 
montażu szlabanu 
w Komorowie nie 
jest na razie znana

Pasażerowie dobrze oceniają WKD 
WKD przeprowadziła ankietę. Podróżujący 4-8 maja mieli możliwość wyra-
żenia zdania na temat standardu usług. W badaniu wzięło udział 938 osób. 
Prawie 60 proc. ankietowanych oceniło jako dobry poziom usług. „Piątkę” 
przewoźnik otrzymał za punktualność. Na „czwórkę” oceniono częstotliwość 
kursowania pociągów, dostępność rozkładu jazdy, informacji w pociągach 
oraz biletów. Bezpieczeństwo pasażerowie określili jako dobre. „Czwórkę” 
przyznali również za czystość przystanków i składów, komfort jazdy, tem-
peraturę w wagonach, a także za sposób udzielania informacji w przypad-
ku opóźnień pociągów. Kwestię przystosowania składów i przystanków do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oceniono na „trójkę”.  (JM)

PODKOWA LEŚNA
Film w reżyserii Krzysztofa Magow-
skiego to pierwszy pełnometrażo-
wy obraz biografi czny o Czesławie 
Niemenie. „Sen o Warszawie” bę-
dzie można obejrzeć w plenerowym 
w kinie w Podkowie Leśnej. W fi lmie 
wykorzystano nieznane dotąd mate-
riały archiwalne, które rzucają nowe 

światło na życie Niemena. Opowia-
dają o nim barwnie członkowie jego 
rodziny, muzycy, krytycy, dzien-
nikarze – w sumie ponad 50 osób 
– a wszystko to na tle meandrów 
polityki kulturalnej PRL-u, odpo-
wiedzialnej za zmienne losy kariery 
Niemena i odbioru jego twórczości 

Projekcja „Snu o Warszawie”, 
fi lmu o Czesławie Niemenie

w zależności od sympatii ówcze-
snych władz i krytyki. Fani muzy-
ka przypomną sobie najważniejsze 
przeboje artysty, a starsi widzowie 
– własną młodość. Start: sobota, 
4 lipca, godz. 20.30. Miejsce: łączka 
przed Pałacykiem Kasyno w Podko-
wie Leśnej, ul. Lilpopa 18. (EL)
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MICHAŁOWICE
W gminie Michałowice kilka dróg 
zyskało nazwy. Taką decyzję pod-
jęli niedawno radni. Na mapie Re-
guł pojawiła się ulica Fregaty. Miano 
zyskała też droga ciągnąca się od 
wspomnianej ul. Fregaty do Al. Je-
rozolimskich. Ciąg ten otrzymał na-
zwę Platanowa. Natomiast fragment 

południowej obwodnicy Warsza-
wy, który przebiega przez gminę zy-
skał miano alei Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Skąd te nazwy? – Aleja 
Polskiej Organizacji Wojskowej była 
propozycją nazwy „warszawskiego” 
odcinka S8 w setną rocznicę powsta-
nia POW. Stołeczny magistrat zwrócił 

Niektóre drogi w gminie 
zyskały nazwy

się z zapytaniem do gmin, przez te-
ren których przebiega trasa, czy chcą 
nadać ciągowi taką nazwę. Wyrazi-
liśmy zgodę. Co do ul. Fregaty i Pla-
tanowej jest to propozycja jednego 
z mieszkańców gminy – mówi Beata 
Grzeniewska z michałowickiego 
Referatu Geodezji i Rolnictwa. (JM)

Piątek, 3 Lipca 2015

Do dyspozycji 
mieszkańców jest 
m.in. kąpielisko 
w pruszkowskim 
Parku Mazowsze

Zapowiadają się gorące dni, 
więc skocz do wody dla ochłody
REGION
Lato w pełni, 
a dodatkowo 
rozpoczęły się wakacje. 
Sprawdziliśmy gdzie 
możemy się udać, 
by miło spędzić wolny 
czas. Okazuje się, że 
kąpieliska mają do 
zaoferowania coś 
więcej niż tylko wodę.

Zazwyczaj kiedy chcemy wy-
począć na świeżym powietrzu 
myślimy o wyjeździe do ku-
rortów nadmorskich, co wiąże 
się ze sporymi kosztami. Bli-
żej są Zalew Zegrzyński bądź 
warszawskie Szczęśliwice. 
Jednakże wcale nie musimy 
daleko szukać. Możemy korzy-
stać z szeregu tego typu atrak-
cji w naszym regionie.

Po raz kolejny w Parku Potu-
lickich w Pruszkowie goszczą 
kajaki. Od jakiegoś czasu jest 
to jedna z najpopularniejszych 
form rozrywki wśród miesz-
kańców, ponieważ można miło 
spędzić czas z rodziną i przy-
jaciółmi, a dzieciom zapewnić 
wiele wrażeń. Na wodny rajd 
wypożyczonym kajakiem moż-
na się wybrać w każdy weekend, 
do końca wakacji.

Do dyspozycji mieszkańców 
jest również kąpielisko w Parku 
Mazowsze. To idealne miejs-
ce nie tylko na wodne szaleń-
stwa, ale także do uprawiania 

sportu lub dziecięcych psot, 
bowiem na miejscu znajdu-
ją się plac zabaw, duża wieża 
linowa do wspinania, boisko 
do piłki nożnej i koszykówki 
oraz siłownia na świeżym po-
wietrzu. Nad bezpieczeństwem 
wypoczywających czuwają ra-
townicy WOPR-u, a czystość 
wody jest systematycznie ba-
dana. Sezon kąpielowy potrwa 
do 9 września.

W Milanówku znajdziemy 
jedyny odkryty basen w bliż-
szej okolicy. Na jego terenie 
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znajduje się pełnowymiaro-
we boisko do gry w siatkówkę 
z miękkim podłożem z piasku. 
Są toalety i szatnie. Obiekt czyn-
ny jest w lipcu w godz 10 – 20, 
a w sierpniu w godz. 9 – 19. Za 
wypoczynek na basenie trze-
ba jednak zapłacić. Na specjal-
ną cenową ofertę mogą liczyć 
mieszkańcy Milanówka (dzie-
ci z opiekunami, młodzież oraz 
renciści i emeryci).  (SD)

Zmiany na krajowej „siódemce”
REGION
Na dwa miesiące 
zmieniona zostanie 
organizacja ruchu na 
odcinku drogi krajowej 
nr 7. Wszystko przez 
budowę łącznika 
z ekspresówką S8.

Inaczej niż zwykle kierowcy 
po raz pierwszy pojadą we wto-
rek, 7 lipca. Pasy ruchu zostaną 
zwężone i przesunięte do krawę-
dzi drogi na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniem al. Krakow-
skiej z Mszczonowską i ulicą 
Reja w Sękocinie.

Jak informuje Strabag, wy-
konawca prac na S8, chodzi 
o kontynuację projektowania 
i budowy odcinka drogi ekspre-
sowej od rejonu węzła „Opacz” 

na terenie gminy Michałowice 
(z wyłączeniem tego węzła) do 
węzła „Paszków” i powiązania 
z drogą krajową nr 7 do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką nr 
721 w miejscowości Magdalen-
ka (wraz z węzłem „Paszków” 
i wspomnianym skrzyżowa-
niem). Utrudnienia potrwają 
dwa miesiące.  (EL)

Linia wysokiego napięcia znów zaskoczyła
GRODZISK MAZOWIECKI
Bez wcześniejszej 
informacji zmieniono 
pierwotny przebieg 
linii wysokiego 
napięcia. Rada miejska 
i mieszkańcy Grodziska 
oczekują wyjaśnień. 
Wracamy do sprawy 
linii 400 kV.

Jej budowa budzi wiele kon-
trowersji. Jak informowaliśmy 
już wcześniej, na linii Kozie-
nice-Ołtarzew mają powstać 
ponad 70-metrowe słupy 
wysokiego napięcia w bez-
pośrednim sąsiedztwie tere-
nów zamieszkałych. Ogromne 
obawy budzą aspekty zdrowot-
ne takiego rozwiązania. Na-
tomiast mieszkańcy z braku 
zaufania do zapewnień władz, 
protestują we własnym zakre-
sie. Najbardziej sprzeciwiają 
się mieszkańcy Jaktorowa 

i Żabiej Woli gdyż inwesty-
cja przecina obydwie gminy 
niemal w połowie. Kilka ty-
godni temu dołączył do nich 
Grodzisk Mazowiecki.

Teraz zmieniono pierwot-
ny przebieg linii Kozieni-
ce- Ołtarzew. Rada miejska 
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REGION
Kierowco miej się na 
baczności! Ciepłe, 
letnie dni to czas 
kiedy obserwuje się 
zwiększoną migrację 
zwierząt leśnych, 
szczególnie po zmroku. 
Z wtorku na środę 
w powiecie grodziskim 
doszło do dwóch zdarzeń 
z udziałem dzików. 

Zmotoryzowani powin-
ni zachować zwiększo-
ną ostrożność kiedy ja-

dą w godzinach nocnych i ran-
nych drogami przy terenach 
leśnych. Zderzenie pojazdu ze
zwierzęciem może być bardzo 
niebezpieczne w skutkach, 
a w skrajnych przypadkach śmier-
telne. Przykładowy dzik potra-
fi  osiągnąć wagę ponad 300 ki-
logramów! Nawet młode, małe 
osobniki to ciężar rzędu 50 kg.

Tylko z wtorku na środę
(z 30 czerwca na 1 lipca), w oko-
licach Grodziska wydarzyły się 
dwa wypadki z udziałem zwie-
rząt leśnych, w tym przypadku 
dzików. Około godz. 2 w miej-
scowości Przeszkoda kierowca 
jadący pojazdem marki Peugeot 
nie wyhamował i uderzył w dzi-
ka. O godz. 6 podobne zdarzenie 
z udziałem innego samochodu 
miało miejsce w Józefi nie. 

– Na szczęście w obydwu 
przypadkach nikomu nic się nie 
stało i skończyło się na uszko-
dzonych pojazdach. Nieste-
ty, w okolicy terenów leśnych 
zwierzęta są w tej chwili bardzo 

Zwierzęta wychodzą na drogę...
Jednego dnia w okolicach Grodziska wydarzyły się dwa wypadki 
z udziałem zwierząt leśnych, w tym przypadku dzików 

portfela. Za wypadki z udzia-
łem zwierząt nie odpowiadają 
ani myśliwi, ani leśnicy. Dzika 
zwierzyna jest własnością Skarbu 
Państwa. Zatem poszkodowani 
kierowcy jeżeli chcą się ubiegać 
o odszkodowanie, muszą zwró-
cić się do zarządcy drogi. I tutaj 
zaczynają się schody. Jeżeli na 
drodze ustawiono znak A-18b 
informujący nas o zwierzętach 
leśnych i doszło do zderzenia 
z takim właśnie stworzeniem, 
nie mamy co liczyć na jakie-
kolwiek odszkodowanie… Wi-
na spoczywa na kierowcy, który 
nie zachował należytej ostrożno-
ści. Naprawę samochodu musi 
wtedy pokryć z ubezpieczenia AC 
bądź własnej kieszeni. 

Ostatnie zdarzenia w naszym 
regionie dotyczyły dzików, ale 
należy pamiętać, że to niejedy-
ne zwierzęta, które mogą nam 
podczas jazdy „przeciąć” dro-
gę. Na ulicę mogą wyskoczyć 
lisy, sarny, jeże czy zające, któ-
re mimo mniejszych rozmiarów 
i masy są także w takich wypad-
kach niebezpieczne. 
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wojewódzki. W gminie Grodzisk 
opiniowaliśmy pozytywnie plan 
przebiegu linii w części północ-
nej miasta. Ta zmiana jest niezro-
zumiała i nikt jej nie tłumaczy 
do końca. Padają zdania, że ko-
rytarz przewidziany pod budo-
wę tej linii został zabudowany. 
Ktoś nie dopełnił obowiązków 
oraz dał zgodę na zabudowę 
korytarza elektroenergetycz-
nego. Po pierwsze też chcieliby-
śmy wcześniej coś na ten temat 
wiedzieć, a po drugie: czemu nasi 

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

mieszkańcy mają zostać poszko-
dowani? – mówi Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska.

Biorąc pod uwagę zagrożenia 
płynące z budowy linii wysokie-
go napięcia, władze Grodziska 
Mazowieckiego domagają się po-
nownego przeprowadzenia ana-
lizy wyznaczenia jej korytarza 
oraz powrotu do przebiegu usta-
lonego w Koncepcji Generalnej 
Rozwoju Systemu Elektroener-
getycznego dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego.   (SD)

Budowa linii 
Kozienice-
-Ołtarzew 
wywołuje wiele 
kontrowersji

ruchliwe i zdarza się dość często, 
że wychodzą na drogę. Okres let-
ni z reguły tak wygląda. Stąd apel 
do kierowców o rozważną i bez-
pieczną jazdę, szczególnie kie-
dy zbliżamy się w okolice lasów 
czy polan lub kiedy znaki drogo-
we ostrzegają nas o zwierzętach 

W okolicy terenów 
leśnych zwierzęta są 
w tej chwili bardzo 
ruchliwe i zdarza 
się dość często, że 
wychodzą na drogę 

Zamierzali
„obrobić”
bankomat
KOMORÓW
Rankiem 1 lipca 
pasażerów na 
przystanku WKD 
w Komorowie zaskoczył 
widok zdewastowanego 
bankomatu. Policja 
poszukiwała 
sprawców.

Do usiłowania kradzieży na 
przystanku Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej doszło w nocy 
z wtorku na środę. – Wezwanie 
otrzymaliśmy o godzinie 1.40. 
Sprawcy próbowali dostać się 
do pieniędzy w bankomacie. 
Niestety zostali spłoszeni i od-
dalili się z miejsca zdarzenia 
– poinformowała asp. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Próba dostania się do zawar-
tości bankomatu zakończyła się 
niepowodzeniem, ale to oczy-
wiście nie znaczy, że spraw-
cy mają pozostać bezkarni. 
Asp. Karolina Kańka apeluje: 
– Prosimy o pomoc. Jeśli ktoś 
był świadkiem tego zdarzenia 
i może pomóc w namierze-
niu osób, które zdewastowa-
ły automat, prosimy o kontakt 
z komendą powiatową policji 
w Pruszkowie lub z jednost-
ką z Michałowic.   (EL)

leśnych – mówi st. asp. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Skutki zderzenia z dzikim 
zwierzęciem zazwyczaj bywa-
ją dotkliwe także dla naszego 
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wraz z burmistrzem Grodzi-
ska i mieszkańcami oczekują 
wyjaśnień. Dlaczego i kie-
dy wprowadzone te zmiany? 
Trudno powiedzieć...

– Zmiany nastąpiły wbrew 
gminom, które opiniowały plan 
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ŻABIA WOLA
Scena jak z gangsterskiego fi l-
mu rozegrała się w Żabiej Woli. 
28-letni Krzysztof S. nie zatrzy-
mał się do policyjnej kontroli pomi-
mo wyraźnego wezwania. Kierując 
toyotą uderzył za to w bok wyprze-
dzającego go radiowozu. – Pod-
czas wyprzedzania auta policjanci 

ponownie wydali polecenie do 
zatrzymania, wtedy kierowca 
gwałtownie skręcił i uderzył w ra-
diowóz. Dopiero wtedy toyota za-
trzymała się, a funkcjonariusze 
mogli podjąć interwencję wo-
bec kierowcy – informuje Komen-
da Powiatowa Policji w Grodzisku 

Pijany kierowca wjechał 
w policyjny radiowóz

Mazowieckim. Szybko wyszło na 
jaw, że mężczyzna jest na bakier 
nie tylko z przepisami ruchu dro-
gowego. Badanie wykazało, że 
miał 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Dodatkowo przy 28-latku zna-
leziono fi fkę z marihuaną. Krzysztof 
S. usłyszał już zarzuty. (EL)

REKLAMA

Rondo ma patronkę
GRODZISK MAZOWIECKI
Na niedawnej sesji 
grodziscy radni podjęli 
uchwałę o nadaniu imienia 
rondu u zbiegu ulic 
Radońskiej, Emilii Plater 
i Żwirowej. Jego patronką 
została Wacława 
„Ada” Obłękowska.

Z inicjatywą nadania takiej na-
zwy wystąpili absolwenci Li-
ceum Pedagogicznego i Studium 
Nauczycielskiego w Grodzisku.

Wacława „Ada” Obłękow-
ska, przez lata związana z Gro-
dziskiem Mazowieckim, była 
wybitnym pedagogiem, wycho-
wawcą wielu pokoleń nauczy-
cieli, wzorem dla uczniów. 
W latach 80-tych radna. Uro-
dzona w 1920 r. musiała zmie-
rzyć się z tragizmem II wojny 
światowej. Wstąpiła w szeregi 
Armii Krajowej, gdzie przyję-
ła pseudonim „Hela”. W latach 
1942 – 1945 w jednej ze szkół 
prowadziła tajne nauczanie. 

Po zakończeniu wojny zosta-
ła zatrudniona w grodziskim In-
spektoracie Oświaty, a potem 
trafi ła do Szkoły Podstawowej 
Nr 2. Następnie podjęła pracę 

w Państwowym Liceum Pedago-
gicznym w Grodzisku, gdzie wy-
kładała pedagogikę, psychologię 

oraz metodykę nauczania. Wa-
cława „Ada” Obłękowska otrzy-
mała tytuł Honorowego Obywa-
tela Grodziska Mazowieckiego. 
Została też odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.  (JM)

Wacława „Ada” 
Obłękowska 
była wybitnym 
pedagogiem
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PRUSZKÓW
Prace remontowe 
w jezdni poważnie 
uprzykrzyły 
życie kierowców 
poruszających się 
po Pruszkowie. 
Ulica Bolesława Prusa 
jest przejezdna tylko 
w jednym kierunku. 
Co się stało i jak długo 
to potrwa? – pytają 
zdenerwowani kierowcy.

P rzejazd przez Pruszków, 
szczególnie w godzinach 
szczytu, nie należy do rze-

czy najłatwiejszych. Sytuacja nie 
polepszy się jeżeli dołożymy do 
tego częściowe zamknięcie jed-
nej z bardziej ruchliwych dróg, 
bowiem właśnie ulica Bolesława 
Prusa jest czynna tylko w jednym 
kierunku. Zniecierpliwieni kie-
rowcy zwracają się z pytaniami, 

Rzecznik prasowy pruszkow-
skiego starostwa powiatowego 
Agnieszka Kuruliszwili sprawę ko-
mentuje krótko. – Na ulicy B. Prusa 
w Pruszkowie fi rma TERMOEKO-
LOGIA zajmuje pasy drogowe 
w celu budowy przyłącza ciepłow-
niczego. Utrudnienia potrwają do 
3 lipca ze względu na konieczność 
wykonania naprawy nawierzchni.

Ekipa remontowa ma pozwo-
lenie na zajęcie pasów ruchu do 
najbliższego piątku. Natomiast 
nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 

kiedy sytuacja się unormuje i cze-
mu nikt ich wcześniej nie poinfor-
mował o utrudnieniach.

Zamknięty jest niewielki odci-
nek ul. Bolesława Prusa na skrzy-
żowaniu z al. Armii Krajowej. 

Ulicą Prusa w jednym kierunku
Zamknięty jest niewielki odcinek ul. Bolesława Prusa na skrzyżowaniu z al. Armii 
Krajowej. Objazd został wytyczony ulicą Komorowską

że utrudnienia mogą występować 
nawet do poniedziałku. Wszystko 
przez to, że podczas wykopów pra-
cownicy fi rmy trafi li na problemy. 

Zamknięcie drogi spowodo-
wało w mieście ogromne korki. 
Najbardziej odczuli je kierowcy 
poruszający się ulicą Bolesława 
Prusa oraz przyległymi. Przyłącze 
ma zostać wymienione tak szybko 
jak to możliwe. Niestety, póki co 
należy uzbroić się w cierpliwość 
i liczyć na to, że usterka zostanie 
usunięta do piątku.  

Kierowcy mają do dyspozycji tyl-
ko jeden pas ruchu i to skręcają-
cy w prawo – z B.Prusa w Armii 
Krajowej. Objazd został wytyczo-
ny ulicą Komorowską.

Zamknięcie drogi 
spowodowało 
w mieście ogromne 
korki. Odczuli je 
nie tylko kierowcy 
poruszający 
się ulicą Prusa 
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Krajowej. Objazd został wytyczony ulicą Komorowską

 Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że utrudnienia mogą 
występować nawet do poniedziałku
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GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska Mazowieckie-
go przeprowadzają komputery-
zację w urzędzie miasta. Około 
połowa sprzętu ma zostać wymie-
niona na nowy. – Sprzęt jest już 
nieco zużyty. Wymiana wiąże się 
z polepszeniem kompatybilno-
ści komputeryzacji na tle całego 

województwa, przyspieszy to za-
łatwianie różnych spraw przez 
urzędników – mówi nam Piotr Ga-
liński wiceburmistrz Grodziska. 
Chodzi o to, aby nie odbiegać od 
standardów systemów wojewódz-
kich i usprawnić synchronizację 
między urzędami. Nowy sprzęt 

Nowe komputery 
dla urzędników magistratu

komputerowy to nie wszystko, zain-
stalowane będzie najnowsze opro-
gramowanie. – Jest to standardowy 
proces, występujący raz na jakiś 
czas – podkreśla wiceburmistrz 
Galiński. Wzrośnie niezawodność 
w kontekście danych jakie są prze-
chowywane na komputerach. (SD)

FOTOMIGAWKA

 Strażacy przy pomocy wozu z drabiną próbowali dostać się 
do jednego z mieszkań w bloku na osiedlu Staszica w Pruszko-
wie. Widać to na zdjęciu, które przesłał nam czytelnik. Co było 
powodem interwencji? – Dostaliśmy informację, że w jednym 
z mieszkań mogło się coś stać. Mieszkańcy nie słyszeli sąsiada, 
a ten nie reagował na pukanie do drzwi. Nie mogliśmy dostać 
się do mieszkania drzwiami, więc poprosiliśmy o pomoc straż 
pożarną – powiedziała asp. Karolina Kańka, rzecznik Komendy 
Powiatowej w Pruszkowie. I dodała: – Na szczęście mieszkanie 
było puste. Dobrze, że sąsiedzi są czujni.  (AS) 
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Obwodnica 
Janek 
coraz bliżej
REGION
Okazuje się, 
że otwarcie odcinka 
trasy ekspresowej 
S8 pomiędzy Opaczą 
a Paszkowem może 
nastąpić szybciej niż 
oczekiwano. W ten 
sposób kierowcy będą 
mogli ominąć Janki.

Jak już pisaliśmy, niewyklu-
czone jest, że ponad 11-kilo-
metrowy fragment trasy S8 
pomię dzy węzłem Opacz, czyli 
połączeniem południowej ob-
wodnicy Warszawy z ekspreso-
wą trasą S8 a węzłem Paszków 
zostanie otwarty wcześniej 
niż zakładano. Wstępnie pla-
nowano, że inwestycja będzie 
oddana do użytku w grudniu. 
Kiedy zostanie otwarty od-
cinek obwodnicy Janek? Za-
leży od kwestii formalnych. 
– Wykonawca złożył wnio-
sek o pozwolenie na użytko-
wanie trasy – informuje nas 
Agnieszka Stefańska, rzecz-
nik warszawskiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Teraz wszystko w rękach 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, które-
go zadaniem jest sprawdzenie, 
czy odcinek został wybudo-
wany zgodnie z przepisa-
mi i projektem. Procedura 
obejmuje analizę dokumen-
tacji oraz przeprowadzenie 

EWELINA 
LATOSEK

BRWINÓW
Mieszkańcy budynków 
przy ulicy Sportowej 
4 A i 6 w Brwinowie 
złożyli doniesienie 
do prokuratury. 
O niedopełnienie 
obowiązków oskarżają 
nadzór budowlany 
i kierownictwo budowy.

Bloki przy ul. Sportowej 
to stosunkowo świe-
ża inwestycja. Pierwsi 

mieszkańcy wprowadzili się tam 
w 2012 roku, a dwa lata później, 
w marcu 2014 r, zarządzanie ni-
mi przejęła Wspólnota Miesz-
kaniowa. I tu zaczęły się schody. 
Przedstawiciele wspólnoty 
twierdzą, że od poprzedniego 
zarządcy budynków (powoła-
nego przez dewelopera) nie są 
w stanie wyegzekwować pełnej 
dokumentacji technicznej blo-
ków 4 A i 6. A z tych informacji, 
którymi dysponują wynika, że 
budynki nie powinny zostać do-
puszczone do użytku, bo w mo-
mencie wydawania zgody przez 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego brakowało 
niezbędnych przeglądów pieców 
i zbiorników wodnych. 

– W trakcie rozmowy z pra-
cownikami Urzędu Dozoru 
Technicznego uzyskałem in-
formację, że taka inspekcja 
pieców i zbiorników wodnych 
w naszych budynkach nigdy 
nie miała miejsca, a co za tym 
idzie nie uzyskano pozwolenia 
na eksploatację tych urządzeń. 
Jako wspólnota mieszkaniowa 
sami przeprowadziliśmy ta-
ki przegląd i uzyskaliśmy po-
zwolenie UDT datowane na 

grudzień 2014 roku, dwa lata
po zameldowaniu w budyn-
kach pierwszych mieszkańców 
– mówi pan Łukasz, członek 
Zarządu Wspólnoty Sporto-
wa 4A i 6. – Brak wszystkich 
wymaganych dokumentów po-
winien spowodować odmowę 
wydania inwestorowi pozwo-
lenia na użytkowanie, a stało 
się inaczej – dodaje.

Budynki pod lupą prokuratury
Lokatorzy domów przy ulicy Sportowej 4 A i 6 w Brwinowie
oskarżają nadzór budowlany i kierownictwo budowy

lenie wydał. – Złożyliśmy 
doniesienie do prokuratury 
w sprawie możliwości popeł-
nienia przestępstwa przez In-
spektora i kierownika budowy, 
który nadzorował inwestycję 
przy ulicy Sportowej – tłuma-
czy pan Łukasz. I argumentuje: 
– Ktokolwiek nie dopełnił swo-
ich obowiązków, naraził nas na 
niebezpieczeństwo. W przy-
padku awarii lub rozszczel-
nienia pieców mogło dojść do 
wybuchu gazu. 

P ro k u r a t u r a  R e j o n owa 
w Pruszkowie zawiadomienie 
przyjęła. Pierwsze przesłu-
chania zaplanowano w drugiej 
połowie lipca. Co na to prusz-
kowski Inspektor? – Nie po-
czuwam się do popełnienia 
jakiegokolwiek przestępstwa. 
Złożona dokumentacja by-
ła kompletna, nie sądzę, aby 
w tej sprawie doszło jakichkol-
wiek nieprawidłowości – twier-
dzi Hanna Kania, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budow-
lanego. I dodaje: – Mieszkań-
cy mają prawo zgłaszać swoje 
uwagi i zastrzeżenia, ale w tym 
przypadku nie można nam nic 
zarzucić. To wszystko co mam 
w tej sprawie do powiedzenia.  
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oskarżają nadzór budowlany i kierownictwo budowy

W tej sytuacji Zarząd Wspól-
noty zdecydował się podjąć 
kroki prawne wobec Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego
w Pruszkowie, który pozwo-

– Nie sądzę, aby 
w tej sprawie doszło 
jakichkolwiek 
nieprawidłowości 
– twierdzi Hanna 
Kania, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Zaprojektują kolejne 
drogi w Parzniewie

BRWINÓW
Brwinowska gmina 
poszukuje wykonawcy 
projektu budowy 
ulic na jej terenie.

Przetarg na opracowanie nie-
zbędnej dokumentacji ogło-
szono w ramach współpracy 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów. Jakie zadania w nim 
zapisano? Pierwsze to projekt 
i kosztorys budowy ulicy Wol-
ności wraz z przylegającym do 
niej ciągiem pieszo-rowerowym 
oraz odwodnieniem i oświetle-
niem. Przygotowana ma zostać 
także stała organizacja ruchu 
w tym rejonie. Prace obejmą ki-
lometrowy odcinek ul. Wolności 
od istniejącej drogi powiatowej 
ul. Przyszłości w Parzniewie 
do zjazdu z drogi powiatowej 
ul. Solidarności.

Oddzielną część przetargu 
stanowi projekt kolejnych dróg 
w Parzniewie. Chodzi o 1,7-ki-
lometrowy fragment ul. Św. Je-
rzego, od istniejącej drogi 
o nawierzchni bitumicznej 
(w rejonie zjazdu do posesji nr 3) 
do granicy z działką o numerze 
6/20 oraz ul. Św. Augustyna na 
odcinku od ul. Św. Tomasza do 
granicy z działką 6/13. – Opra-
cowanie to obejmować będzie 

projekt drogi o nawierzchni bi-
tumicznej z mieszanki SMA 
o szerokości jezdni 7 metrów, 
projekt przylegającego do dro-
gi ciągu pieszo-rowerowego 
z kostki brukowej betonowej, 
projekt oświetlenia ulicznego 
wykorzystującego oprawy LED 
o charakterystykach odpowia-
dających istniejącemu oświe-
tleniu na ul. Św. Jerzego oraz 
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ul. Św. Tomasza w Parzniewie 
oraz projekt odwodnienia cią-
gu komunikacyjnego, z prefe-
rowanym odwodnieniem do 
otwartych rowów melioracyj-
nych wzdłuż projektowanych 
dróg – czytamy w ogłoszeniu.

Urząd gminy w Brwinowie 
dopuszcza możliwość skła-
dania ofert cząstkowych, co 
oznacza, że zwycięzców po-
stępowania może być dwóch. 
Propozycje wykonawcy mogą 
składać do 8 lipca. Termin wy-
konania obu zadań to połowa 
stycznia 2016 r.  (EL)

Termin wykonania 
obu zadań to połowa 
stycznia 2016 roku

kontroli w terenie. Od dzia-
łań WINB zależy, kiedy ko-
lejny fragment S8 zostanie 
oddany do użytku. Stefańska: 
– Czekamy na kontrolę. Jeśli 
wszystko będzie w porządku 
zostanie wydane pozwolenie 
na użytkowanie. Wcześniej 
otrzymaliśmy stosowne doku-
menty dotyczące wiaduktów.

Otwarcie odcinka ob-
wodnicy Janek jest jednym 
z elementów inwestycji. Dla 
kierowców idą więc lepsze 
czasy, gdyż nie będą musieli 
zmagać się z korkami. Jednak 
muszą uzbroić się w cierpli-
wość. Trwa budowa wylotów-
ki na Kraków, przebudowane 
jest skrzyżowanie w Sękocinie. 
Oba etapy wchodzą w skład 
budowy drogi ekspresowej S8 
na odcinku Salomea – Wolica.

Jak wygląda inwestycja ja-
ko całość? – Zaawansowanie 
rzeczowe na całym kontrak-
cie wynosi 68 proc. – przed-
stawia obecny stan Agniesz-
ka Stefańska.  (JM)

Teraz wszystko 
zależy od kontroli 
WINB-u

Kolarskie ściganie w BGŻ Arenie
PRUSZKÓW
Już w najbliższy 
weekend na 
pruszkowskim 
welodromie 
światowe zawody 
w kolarstwie 
torowym.

Zapowiadają się sportowe emo-
cje. Na dwa dni, 4 i 5 lipca, Prusz-
ków zamieni się w mekkę fanów 
kolarstwa. Zawodnicy będą zma-
gać się w wyścigach sprinters-
kich, keirinie, sprincie drużyno-
wym, scratchu, omnium i wyś-
cigu punktowym.

Szykuje się mocna obsada za-
wodów bowiem na starcie sta-
ną mistrzowie świata i Europy. 
Z Wielkiej Brytanii przyjedzie 
Laura Rebecca Trott – dwu-
krotna mistrzyni olimpijska 

z Londynu 2012, z Niemiec 
Pohl Stephanie – aktualna mi-
strzyni świata w wyścigu punk-
towym z Paryża 2015, a także 
trzech innych zawodników ze 

2012 i Mińska 2013 oraz srebrna 
medalistka z Cali 2014; Damian 
Zieliński, Kamil Kuczyński, Ma-
ciej Bielecki, którzy zdobyli 
brązowy medal w sprincie druży-
nowym na Mistrzostwach Euro-
py Elity 2011; Krzysztof Maksel, 
wicemistrz Europy w keirinie 
2012. Wystąpi też mistrz ju-
niorów w keirinie z Anadii 2014 
– Patryk Rajkowski.

Walka toczy się o punkty, któ-
re pozwolą wystartować w Pu-
charze Świata, co z kolei daje 
szansę na udział w Mistrzo-
stwach Świata i Igrzyskach
Olimpijskich.

Organizatorami zawodów są 
Polski Związek Kolarski oraz 
Czesław Lang. Grand Prix Pol-
ski odbędzie się w pruszkowskiej 
Arenie BGŻ przy ul. Andrzeja 1. 
Wstęp wolny.  (SD)

światowej czołówki: Ethan 
Mitchell, Edward Dawkins, 
Sam Webster.

Do rywalizacji staną oczywiś-
cie także Polacy. Katarzyna Paw-
łowska, dwukrotna mistrzyni 
świata w scratch z Melbourne 

Szykuje się mocna 
obsada, na starcie 
staną mistrzowie 
świata i Europy

 Z prawej strony budynek przy ul. Sportowej 6
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Zaprojektują kolejne 
drogi w Parzniewie

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

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

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

 ► Hydraulicy pełny zakres usług - pracujemy 
również w weekendy Tel 513 623 237

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

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny 
w m. Moszna Parcela. Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Przyjmę do pracy w zakresie ogólno 
- budowlanym z doświadczeniem 
wiadomości po Tel. 695 455 389. 

 ► UKRAINKĘ do pracy gabinecie 
stomatologicznym w Pruszkowie 
Tel. 506 07 08 16. 

 ► 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  

 ► Zatrudnię tokarza Tel 606 742 496 
w Pruszkowie. 

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 kamaienicy 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 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 

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

Automoto – kupię

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

Skup Aut od 500 do 20.000 zł 
608 174 892 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903

Sprzedam

 ► Mam do odsprzedania 2 miejsca 
parkingowe przy ul. Działkowej. 
Miesięczny czynsz za jedno to 60zł. 
tel. 504-756-509 lub 510-502-265 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► 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

 ► 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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Naprawa Sprzętu Ogrodniczego 
609 441 011 

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

 ► 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 

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

STOMATOLOGIA RISORIUS 
kompleksowo, także 
– leczenie dzieci w gazie 
rozweselającym 506 07 08 16

Różne

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed 

wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 
1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że  
w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa 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 drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka 
(wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odcinek 
węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Paszków (z węzłem). Obiekt WD-
15 wraz z dojazdami, w ramach zadania: Rozbudowa drogi krajowej 
nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą 
wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką 
nr 721 w Wolicy wg wariantu 1A po KOPI.” Inwestor wnioskował 
o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na  środowisko  
w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja 
Wiszowatego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji 
jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania  
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 3.07.2015 
r. do 24.07.2015 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 609 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). 
    Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski 
złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez 
rozpoznania.

WI-II.7820.1.4.2015.AM 
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