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Linia 400 kV przejdzie przez Pruszków?
EWELINA 
LATOSEK

REGION
Czy zamiast pod 
Grodziskiem 70-metrowe 
słupy wysokiego 
napięcia mogą pojawić 
się w Pruszkowie? 
Taki wariant brany 
jest pod uwagę przez 
radnych województwa 
mazowieckiego. 

O sprawie planowanej bu-
dowy linii wysokiego 
napięcia Kozienice-Oł-

tarzew pisaliśmy już kilkukrot-
nie. Inwestycja realizowana przez 
spółkę Polskie Sieci Elektroener-
getyczne budzi ogromny sprzeciw 
mieszkańców kilku gmin regionu, 
w tym Grodziska Mazowieckiego, 
Jaktorowa i Żabiej Woli. Trwające 
od kilku miesięcy protesty przy-
niosły pierwszy wymierny skutek. 

Radni województwa mazowieckiego zajmą się wariantami przebiegu linii wysokiego napięcia
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początku lipca, radni wojewódz-
cy postanowili złożyć wniosek 
o przystąpienie do zmiany Wo-
jewódzkiego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Sęk w tym, 
że jeden z wariantów o których 
się mówi to przebieg linii 400kV 
przez Pruszków i Nadarzyn. Drugi 
to lokalizacja wzdłuż drogi krajo-
wej nr 50 i autostrady A2.

Wspomniany wniosek w imie-
niu klubu Platformy Obywatel-
skiej złożył Krzysztof Strzał-
kowski, przewodniczący komisji 
rozwoju gospodarczego, infra-
struktury i przeciwdziałania bez-
robociu w mazowieckim sejmiku. 
Z jakiego powodu zdecydowano 
się na ten krok? – Kiedy tylko 
zgłosili się do nas zaniepoko-
jeni mieszkańcy uznaliśmy, że 
konieczne jest spotkanie z nimi 
i przedstawicielami PSE. Mu-
szę powiedzieć, że w jego trak-
cie inwestor nie przekonał mnie 
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do swoich racji. Uważam, że w tej 
sprawie należy zrobić pół kroku 
wstecz, aby wspólnie z mieszkań-
cami wypracować mniej dysku-
syjny i mniej bolesny przebieg 
linii. Procedura zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego pozwoli nam na to. To ostat-
ni moment, aby PSE odzyskało 
zaufanie mieszkańców – wyjaś-
nia radny.

O konieczności przeprowadze-
nia ponownych konsultacji spo-
łecznych przekonana jest także 
sejmikowa opozycja. – Takie inwe-
stycje powinny być szczegółowo 
uzgadniane kilometr po kilome-
trze. W tym przypadku zawiódł 
dialog, choć o inwestycji było wia-
domo od 2007 roku – mówi Anna 
Krupka, radna Prawa i Sprawie-
dliwości, która w czerwcu inter-
pelowała w sprawie linii 400kV. 

WiĘceJ  2 

„Panaceum”
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

Kolejny pokaz w ramach 
Pruszkowskiego Kina Letniego. 
Luźna, niedzielna atmosfera 
stanie się napięta – na ekranie 
zobaczymy wciągający thriller 
„Panaceum”. Zapraszamy 19 lipca 
o godz. 21.30 na pl. Jana Pawła II. 
Wstęp na seans bezpłatny.  2

 Jeden z wariantów zakłada przebieg linii wzdłuż 
autostrady A2

Kolejowe 
roszady

REGION

Najbliższą zmianę rozkładów 
jazdy KM i SKM zaplanowano na 
21 lipca. Będzie obowiązywała... 
trzy dni. – Jak tu podróżować? 
– pytają załamani pasażerowie. 
Być może utrudnienia byłyby 
mniej uciążliwe gdyby podróżni 
mieli alternatywę w postaci 
WKD. Ale na linii tego 
przewoźnika remont.  4
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PRUSZKÓW
„Pompeje” to jedna z największych 
atrakcji ekspozycyjnych w Polsce, 
którą obecnie można oglądać na 
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. Redakcja Gazety WPR i portalu 
wpr24.pl wraz z firmą Artproduc-
tion przygotowała dla czytelników 
konkurs. „Pompeje. Życie w cieniu 

wulkanu” to multimedialna wysta-
wa oparta na ponad 70 instalacjach. 
Zwiedzający mogą przejść się uli-
cami miasta i zobaczyć mury wil-
li, które skrywają niejeden sekret. 
Nie brakuje też „dreszczyku emo-
cji”. Dzięki technologii 4D goście wy-
stawy stają się świadkami wybuchu 

Wezuwiusza. Dla naszych czytelni-
ków mamy niespodziankę. Pierwsza 
osoba, która piątek o godz. 10 wyśle 
ma maila na adres konkurs@wpr24.
pl o treści „Pompeje”, otrzyma po-
dwójne zaproszenie na wystawę. 
W mailu należy podać imię, nazwi-
sko i numer kontaktowy. (AS)

Piątek, 17 Lipca 2015

Kino Letnie
zaprasza na 
„Panaceum”
PRUSZKÓW
Pruszkowscy (i nie 
tylko) kinomani będą 
mieli okazję zobaczyć 
thriller „Panaceum” 
w reżyserii Stevena 
Soderbergha.

19 lipca o godz. 21.30 na pl. Ja- 
na Pawła II odbędzie się kolej-
ny pokaz w ramach Pruszkow-
skiego Kina Letniego. Luźna, 
niedzielna atmosfera stanie się 
napięta – na ekranie zobaczy-
my wciągający thriller. W „Pa-
naceum”oprócz Jude'a Lawa 
i Catherine Zeta-Jones, gra-
ją m.in. Channing Tatum oraz 
Rooney Mara.

Film przedstawia historię 
Emily i Martina – młodego, 
pięknego, bogatego małżeń-
stwa. Parę stać na wszelkie 
luksusy. Sielankę burzy wy-
miar sprawiedliwości, który 
skazuje męża za przekręty fi-
nansowe. Emily nie wytrzy-
muje stresu i trafia pod opiekę 
psychiatry. Wkrótce w jej ży-
ciu pojawią się eksperymen-
talne leki przeciwdepresyjne  
– tytułowe panaceum.

Wstęp na pokaz jest bezpłat-
ny. Przyjdź więc w niedzielę 
o godz. 21.30 na pl. Jana Paw-
ła II w Pruszkowie i zobacz  
„Panaceum”!

Na filmowe wieczory 
w letniej atmosferze zapra-
szają Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński oraz Grupa 
Wpr Media. W tym roku spon-
sorem głównym jest Odyssey 
– nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami pro- 
jektu są: Auto Service Zalews- 
cy, Decathlon Okęcie, Maxi- 
mus Fashion Center, Prakti- 
ker Polska, Uczelnia Tech- 
niczno-Handlowa im. Hele- 
ny Chodkowskiej.  (SG)  
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Wygraj bilety na multimedialną 
wystawę „Pompeje”

Jedna z możliwych lokalizacji 
tras zakłada przeprowadze-
nie inwestycji w Pruszkowie 
i Nadarzynie. – Bez szczegó-
łowej merytorycznej anali-
zy nie chciałbym wypowiadać 
się o konkretnych wariantach. 
Wszczęcie procedury zmiany 
planu pozwoli na jej przygoto-
wanie, bo do tej pory takiego do-
kumentu nie widziałem. Na tej 
podstawie radni podejmą de-
cyzję o tym, która propozycja 
przebiegu jest lepsza. Zapew-
niam, że nie zgodzimy się, aby 
ta decyzja zapadła ponad gło-
wami mieszkańców – twierdzi 
Strzałkowski. Wniosek będzie 
głosowany na posiedzeniu sej-
miku 27 lipca.

Niepokój 
– W tej chwili nie mamy żadnej 
oficjalnej informacji, aby linia 
400 kV miała pojawić się w na-
szym mieście ale sprawę śledzi-
my z dużym niepokojem – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Nie wyobrażam 
sobie, aby to miało u nas prze-
chodzić. Miasto jest zabudowa-
ne, nawet wzdłuż autostrady A2 
taka inwestycja byłaby bardzo 
trudna. Przede wszystkim mu-
simy pamiętać o oddziaływaniu 
linii na zdrowie i środowisko. 
Dlatego bacznie przyglądamy 
się rozwojowi wypadków i bę-
dziemy reagować, gdyby okaza-
ło się, że taki wariant jest brany 
pod uwagę – zapewnia. Kurzela 
przyznaje jednak: – Jeśli posło-
wie przegłosują tzw. „specu-
stawę” to tak naprawdę nic nie 
będziemy mogli zrobić.

Chodzi o ustawę przesyłową, 
nad którą trwają sejmowe pra- 
ce. Jej celem jest ułatwienie 
i przyspieszenie wywłaszcza- 
nia nieruchomości pod inwesty-
cje energetyczne o strategicz-
nym znaczeniu. A taką właśnie 
jest linia wysokiego napięcia 

Dokończenie ze str. 1

wszystkim jako politycy musi-
my słuchać głosu mieszkańców. 
Konieczne będzie uzyskanie za-
pewnienia ze strony PSE, że linia 
przebiegać będzie konkretnie tu 
i tu, wzdłuż ciągów komunika- 
cyjnych, ale tej jednoznacznej 
deklaracji na razie nie ma. 

Kiedy konkrety?
Kiedy takich szczegółowych 
deklaracji możemy się spo-
dziewać? 

– Opracowywane są różne wa-
rianty, w tym przebiegu wzdłuż 
drogi krajowej nr 50 i autostra-
dy A2 oraz tzw. „historyczna”  
przez Piaseczno i Lesznowo-
lę. Sprawdzamy możliwości 
techniczne, analizujemy, która 
propozycja byłaby najbardziej 
akceptowalna dla mieszkań-
ców. Chcemy, aby ostateczna 
decyzja była wspólnym kom-
promisem – mówi Jarosław 
Kowalski, rzecznik prasowy 
Agencji Promocji Inwestycji, 
która na zlecenie PSE obsłu-
guje przedsięwzięcie. I doda-
je: – Nie chcemy robić nic, co  
byłoby wbrew mieszkańcom  
i decydować bez nich. Jeśli mo-
wa o samym Pruszkowie, to nie 
ma takiej możliwości, aby cho-
dziło o miasto, bo na to nie po-
zwalają warunki techniczne. 
Analizujemy wariant przebie-
gu wzdłuż autostrady A2. 

z Kozienic do Ołtarzewa. Kilka  
dni temu sejmowa komisja ener-
getyki skierowała ustawę do dru-
giego czytania. Posłowie chcą 
przegłosować ją jak najszybciej.

Zabrakło konsultacji 
 O dalsze losy ustawy zapyta-
liśmy posła Artura Dębskiego, 
który kilka miesięcy temu po-
parł protest mieszkańców po-
wiatu grodziskiego. – Projekt 
będzie głosowany na najbliż-
szym posiedzeniu Sejmu, następ-
nie trafi do Senatu i do podpisu 
prezydenta. Komisja energety-
ki wprowadziła do niego dwana-
ście poprawek. I o ile taka ustawa 
jest potrzebna, to do jej kształtu 
mam wiele zastrzeżeń – wyjaśnia 
Dębski. I tłumaczy: – Znów za-
brakło konsultacji społecznych. 
Nie może być tak, że prawo po-
zwala na postawienie słupów wy-
sokiego napięcia bezpośrednio 
nad głowami ludzi. Dlatego po-
trzebujemy tu kompromisu, być 
może wyjściem jest zmiana prze-
biegu linii tak, aby wytyczyć ją 
wzdłuż drogi krajowej nr 50 i au-
tostrady A2.

Co jeśli ustawa pozwoli na 
realizację inwestycji w dowol-
nym miejscu mimo sprzeciwu lo-
kalnych władz i mieszkańców? 
Dębski: – Liczę, że inwestor i po-
litycy zrozumieją, że nie moż-
na zaniedbywać rozmów. Przede 
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Linia 400 kV przez Pruszków?
Radni województwa mazowieckiego zajmą się wariantami 
przebiegu linii wysokiego napięcia Kozienice-Ołtarzew

Ulica Sowińskiego do użytku
PIASTÓW
Dobra wiadomość 
dla mieszkańców 
i podróżujących ulicami 
Piastowa. Finału  
dobiegła przebudowa  
ul. Sowińskiego. 
Wszystko wróciło 
do normy.

W czerwcu informowaliśmy o wy-
łączeniu z ruchu ulicy Sowińskie-
go na odcinku od al. Piłsudskiego 
do ul. Sułkowskiego. Rozpoczynał 
się tam remont drogi, a więc na-
stąpiły utrudnienia. Zmieniono 

organizację ruchu poprzez utwo-
rzenie zastępczej linii autobuso-
wej, niektóre przystanki wycofano, 
postawiono znaki zakazu zatrzy-
mywania i postoju.

Naprawa drogi miała się zakoń-
czyć do końca sierpnia. Jednak ku 
uciesze kierowców i podróżują-
cych komunikacją miejską stało 
się to dużo wcześniej. Ulica Sowiń-
skiego na fragmencie od al. Piłsud-
skiego do ul. Sułkowskiego została 
w pełni oddana do użytku. Powró-
ciły też stałe trasy autobusów linii 
716, 717 oraz P-1, uruchomio-
no przystanki na liniach: al. Pił- 
sudskiego 02, Ogińskiego 02, To- 
ruńska 01 oraz Dąbrowskiego 01.

Przystanki tymczasowe, któ-
re powstały na okres remontu  
skasowano.  (SD) 

Wakacyjny przegląd ofert
lokali gastronomicznych
REGION
Już 31 lipca  
wydajemy przewodnik  
po lokalach 
gastronomicznych 
w formie dodatku  
do Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl.

W odpowiedzi na powtarzają-
ce się zapytania czytelników 
przygotowujemy specjalny wa-
kacyjny przegląd ofert lokali 
gastronomicznych. Dodatek 
ukaże się 31 lipca i stanowić 
będzie przewodnik po restau-
racjach, kawiarniach i lokalach 
gastronomicznych w regio-
nie powiatów pruszkowskie-
go i grodziskiego.

Każda prezentacja składać  
się będzie z:
•  projektu graficznego 

w formacie 4 modułów
•  nazwy lokalu
•  danych adresowych
•  promowanego produktu 

lub oferty specjalnej

•  krótkiego opisu lokalu,  
najważniejszych  
pozycji menu

 
Korzyści z zamieszczenia  
prezentacji:
•  publikacja w Gazecie  

WPR, 31 lipca
•  publikacja na portalu 

WPR24
•  promocja dodatku na  

naszym facebookowym 
profilu

•  500 egzemplarzy Gazety 
WPR z dodatkiem będzie 
dystrybuowane podczas 
Pruszkowskiego Kina Let-
niego, 2 sierpnia na poka-
zie filmu „Labirynt”.

Koszt prezentacji 200 zł  netto.  
Projekt graficzny gratis. 
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Mało udana naprawa odcinka
drogi wojewódzkiej 719
REGION
Odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 719 
między Milanówkiem 
a Otrębusami spędza 
kierowcom sen z powiek. 
Warunki podróżowania 
są tam fatalne.  
Kiedy to się zmieni?

O interwencję w sprawie złe-
go stanu fragmentu drogi  
nr 719 poprosiła nas jedna z czy-
telniczek. – Nie wiem, czy ktoś 
z państwa przejeżdżał ostatnio 
drogą nr 719 na odcinku pomię-
dzy Milanówkiem a Otrębusa-
mi. Dokonano tam załatania 
pęknięć, które były w poprzek 
drogi. Przyznam szczerze, że 
o wiele lepiej jeździło się przed 
jej „naprawą”, bo „naprawą” nie 
da się nazwać tego, co zrobił wy-
konawca – pisze w mailu prze-
słanym na kontakt@wpr24.pl. 
– Mam wrażenie, że przejeż-
dżam przez pojedyncze szyny. 
Co kilka lub kilkanaście metrów 
słychać „łup, łup”. Czy napraw-
dę wykonawca nie mógł tego 
jakoś wyrównać? Dla mnie to 
najzwyklejsza fuszerka – dodaje.

Droga wojewódzka nr 719 jest 
ważnym szlakiem komunikacyj-
nym dla mieszkańców naszego 

regionu. Przebiega przez po-
wiaty pruszkowski i grodzi-
ski. Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 
ostatnimi czasy zajął się wspo-
mnianym odcinkiem tej drogi. 
– W nawierzchni powstały prze-
łomy, dlatego też dokonaliśmy 
jej zabezpieczenia przed dal-
szym niszczeniem – informu-
je Monika Burdon, rzecznik  
prasowy MZDW.

Dziury, które powstały w jezd-
ni zostały zasypane grysem, jed- 
nak nie przyniosło to zadowa- 
lającego dla kierowców rezul- 
tatu. Monika Burdon: – Podję- 
liśmy kroki, które możemy zro- 
bić w tym momencie. W przypad- 
ku przedostania się wody opa-
dowej w szczeliny, nawierzchni  
groziłyby jeszcze większe uszko- 
dzenia. Chcieliśmy tego uniknąć.

Czy w najbliższym czasie 
kierowcy mogą spodziewać się 
zmian na lepsze? – Obecnie nie 
przewidujemy gruntownego re-
montu. Pojedziemy, aby spraw-
dzić stan nawierzchni na drodze 
wojewódzkiej nr 719 i spróbuje-
my ją wypełnić i ubić w celu za-
pewnienia lepszych warunków 
podróżowania – mówi rzecz-
nik Mazowieckiego Zarządu  
Dróg Wojewódzkich.  (JM) 

Kolejne projekcje  
w ramach 
Kina Letniego:
•	26 lipca  

Wielkie wesele
•	2 sierpnia  

Labirynt 
•	9 sierpnia  

Zniewolony 
•	 16 sierpnia  

Non-stop 
•	23 sierpnia  

Sekretne życie Waltera Mitty
•	30 sierpnia  

Jobs

BO
lO

 s
kO

c
zy

la
s

Zapraszamy do współpracy
 

Grupa  Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: reklama@wprmedia.pl
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Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 4
telefon:
22 73 57 700, -01

godziny otwarcia:
pn.–sb. 8.00–21.00;  
nd. 9.00–20.00 Dla zaradnych

parasole, pawilony, grille i wiele innych.

WIELKA
LETNIA

W DNIACH 16.07. - 28.07.2015

PEŁNA OFERTA WYPRZEDAŻOWA
JEST DOSTĘPNA W DZIALE OGRÓD
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GRODZISK MAZOWIECKI
Każdy jest gotowy nieść pomoc, 
zwłaszcza gdy chodzi o ludzkie ży-
cie. W Grodzisku, w Szpitalu Za-
chodnim przy ulicy Dalekiej, będzie 
można oddać krew. Warszawskie 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa zaprasza 
wszystkich chętnych do lecznicy 

w dniach 21 oraz 28 lipca. Krew bę-
dzie można oddawać w godz. 9.30-
12.30. Może to zrobić osoba w pełni 
zdrowa w przedziale wiekowym 
18 – 65 lat. Nie należy oddawać 
krwi po spożyciu alkoholu bądź 
w trakcie przyjmowania leków. 
Udział w zbiórce jest niemożliwy 

Oddaj krew. Możesz w ten sposób 
uratować komuś życie 

też dla osób, które w ciągu ostat-
nich dwóch tygodni przeprowadza-
ły zabieg dentystyczny lub w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy wyko-
nały tatuaż. Obecnie najbardziej 
potrzebna jest krew A Rh (-) i 0 Rh 
(-), bardzo pożądana jest również 
grupa AB Rh (-). (JM)

Piątek, 17 Lipca 2015

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

Sklep 

Magia Ziół 
przy WkD pruszków

ul. kraszewskiego 1

Bądź Zdrowy
• Kosmetyki naturalne
• Zioła
• Soki
• Oleje
• Suplementy Diety

Pomniki przyrody do konsultacji społecznej
PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy 
mogą zabrać 
głos w sprawie 
drzew. Miejscowy 
magistrat ogłosił 
konsultacje 
społeczne dotyczące 
projektu uchwały 
w sprawie zniesienia 
formy ochrony 
przyrody pomnika.

Skoro drzewa zagrażają bezpie-
czeństwu, należy podjąć działa-
nia w celu ich usunięcia. Po co 
więc konsultacje? – W tym przy-
padku są one obligatoryjne. Cho-
dzi przecież o drzewa, która mają 
status pomników przyrody – wy-
jaśnia Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej. Uwagi do pro-
jektu uchwały mieszkańcy mogą 
zgłaszać do 20 lipca w sekreta-
riacie urzędu.

Podkowa jest miejscem, gdzie 
przyroda odgrywa szczególną 
rolę. – Drzewa są naszym bo-
gactwem, dlatego też musimy 
o nie dbać. Zdarzają się trudne 
sytuacje. Dla przykładu: na Alei 
Lipowej drzewa są pod opie-
ką konserwatora, jednak 20 
proc. z nich przeznaczone jest 
do wycięcia – mówi Tusiński. 
I dodaje: – Konsultacje są in-
strumentem, który ma ogromny 

sens. W naszym przypadku uda-
je się osiągnąć porozumienie, gdy 
przedstawiane są racjonalne ar-
gumenty. Wierzę, że tym razem 
będzie podobnie.

Zgodnie z projektem uchwa-
ły statusu pomnika przyrody zo-
stałyby pozbawione cztery dęby 
szypułkowe. Drzewa zagrażają-
ce bezpieczeństwu będą zapewne 
przeznaczone do wycinki. Na ich 
miejscu pojawią się nowe.  (JM) 
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REGION
Pasażerowie nie mogą 
jeszcze się otrząsnąć 
po niedawnej korekcie 
rozkładów jazdy Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej 
Kolei Miejskiej, a za chwilę 
czeka ich następna. 
– Jak tu podróżować? 
– pytają załamani. 

Najbliższą rozkładową 
zmianę zaplanowano na 
21 lipca i będzie obowią-

zywała... trzy dni. W tym czasie po-
ciągi KM i SKM pojadą po torze nr 
3 (kierunek Grodzisk Mazowiec-
ki). Tę korektę odczują głównie 
podróżni korzystający z Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Liczba kursów 
zostanie bowiem okrojona do 13. 
To nie koniec. W godz. 13 – 17 po-
ciągi tego przewoźnika nie pojadą 
w ogóle. A składy Kolei Mazowiec-
kich? Będą kursować częściej, ale 
żeby nie było pasażerom za weso-
ło, nierzadko z pominięciem stacji 
na odcinku Warszawa Zachodnia 
– Grodzisk Mazowiecki. 

Lekarstwem na te kolejowe 
bolączki ma być m.in. zastępcza 
linia autobusowa ZS1. Do 23 lip-

wokół piastowskiego dworca. 
W jego rejonie konieczne byłoby 
utworzenie dodatkowego przys-
tanku autobusowego. Sam autobus 
musiałby natomiast przejeżdżać 
wąskimi zjazdami i wjazdami na 
wiadukt, by móc wrócić na trasę. 
Dlatego też podróżni muszą być 
przygotowani na „spacery” do 
przystanków przy ulicach Trau-
gutta lub Orzeszkowej.

Wróćmy jednak do kolejowych 
roszad. W czwartek 23 lipca ok. 
godz. 21 podróżnych czeka kolej-
na zmiana. Przywrócony zostanie 
ruch po obu torach. Dzień później 
sytuacja wróci do „normalności”. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o pociągi 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Od 24 lip-
ca podróżni do dyspozycji będą 
mieli już nie po 13, a po 29 kursów 
do i z Warszawy. Jednak zwięk-
szenie częstotliwości kursowania 
SKM odbije się na linii ZS1. Od 24 

ca włącznie w czasie komunika-
cyjnych szczytów autobusy bę-
dą kursować co 20 minut, a poza 
szczytem co 30 – 40 min. Ale po-
dróżni i w tym przypadku nie są do 
końca zadowoleni. – Autobus kur-
suje dość punktualnie, nie ma też 
korków, ale jest za mały. Po przeje-
chaniu niewielkiego odcinka wsia-
da tyle osób, że tłok robi się taki jak 
w przysłowiowej puszce sardynek. 
Czy nie można na ten okres pod-
stawić albo przegubowca, albo 

Wielki zamęt w głowach pasażerów
Następne roszady w kursach KM i SKM. Najbliższa zmiana potrwa... trzy dni

do 31 lipca autobusy będą kurso-
wać tylko w godzinach szczytu.

Ulgą dla pasażerów ma być 
wzajemne honorowanie bile-
tów w pociągach SKM, KM, 
w autobusach komunikacji za-
stępczej KM a także wybranych 
liniach autobusowych ZTM. Jed-
nak w przypadku podróżowania 
Kolejami Mazowieckimi warto 
pamiętać o odpowiednim... wsia-
daniu do pociągu (pierwszymi 
drzwiami od czoła składu) bo-
wiem np. bilety ZTM trzeba ak-
tywować lub zgłosić u kierownika 
składu. W przeciwnym razie gro-
zi mandat.

Być może utrudnienia na ko-
lei byłyby mniej uciążliwe gdyby 
podróżni mieli alternatywę w po-
staci Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Ale jak wiadomo, na linii 
tego przewoźnika prowadzony 
jest remont... 
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Następne roszady w kursach KM i SKM. Najbliższa zmiana potrwa... trzy dni

Szpital Zachodni na plusie
GRODZISK MAZOWIECKI
Szpital Zachodni 
im. Jana Pawła 
II w Grodzisku 
podsumował miniony 
rok. Wyszedł na plus.

Sytuacja finansowa szpitali 
(nie tylko w naszym regionie) 
nie jest najlepsza. Dlatego tak 
ważne są wyniki z jakimi pla-
cówki medyczne zamykają rok 
budżetowy. Przypomnijmy. Je-
żeli szpital prowadzony przez 
jednostkę samorządową za-
kończy fi nansowy rok ze stra-
tą, wtedy organ prowadzący 
może obrać jedną z dwóch 
dróg. Pierwsza: po odlicze-
niu amortyzacji, stratę pokry-
wa samorząd, a szpital działa 
w niezmienionej formule. Dru-
ga opcja to komercjalizacja. 
W tym przypadku szpital musi 
zostać przekształcony w spół-
kę z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Natomiast w przypadku 
dodatniego bilansu z ostat-
niego roku sprawa jest prosta 
– lecznica funkcjonuje dalej 
w niezmienionej formie.

W dobrym położeniu znalazł 
się grodziski Szpital Zachodni, 
który zakończył miniony rok na 
plusie, z wynikiem nieco ponad 
100 tys. zł zysku netto. Bilans 
placówki sporządzony 31 grud-
nia 2014 r., po stronie aktywów 
i pasywów zamyka się kwotą 
194 mln zł.

Nie jest to dużym zaskocze-
niem, bowiem grodziski szpital 
od kilku lat wychodzi na swo-
je. A to niełatwe. Jak już pi-
saliśmy, pruszkowski Szpital 
Powiatowy 2014 rok zakończył 
na minusie (ponad 1,7 mln zł). 
Ale prywatyzacji tej lecznicy 
nie będzie, gdyż powiat prusz-
kowski zamierza pokryć stra-
ty, które po amortyzacji sięgną 
prawie miliona. Problemy ma 
także Mazowieckie Specja-
listyczne Centrum Zdrowia 
im. Prof. Jana Mazurkiewicza 
w Pruszkowie, czyli popular-
ne Tworki. W budżecie braku-
je ponad 3 mln zł. Samorząd 
Województwa Mazowieckie-
go jak dotąd nie podjął decyzji 
czy pokryje stratę czy też sko-
mercjalizuje placówkę.  (SD)

Osiedle będzie zielone
PRUSZKÓW
Osiedlowy teren 
przy al. Armii 
Krajowej 24/26 
w Pruszkowie doczeka 
się zagospodarowania. 
Pojawią się krzewy, 
ławeczki, plac zabaw. 

Kiedy to nastąpi? Zależy od 
powodzenia postępowania 
przetargowego, które ogłosił 
urząd miejski.

A co będzie należało do obo-
wiązków wykonawcy? Przede 
wszystkim uporządkowanie 
terenu, czyli usunięcie obecnej 
nawierzchni z betonowych płyt, 
wycinka dzikich krzewów i za-
stąpienie ich nowymi.

W zamian pojawią się no-
wy chodnik, nawierzchnia syn-
tetyczna, ogrodzenie, ławki, 
kosze na śmieci, słupki parkin-
gowe i – co ważne szczególnie 
dla najmłodszych – plac zabaw 
z prawdziwego zdarzenia. Wo-
kół przybędzie sporo zieleni, bo 
zaplanowano posadzenie aż 239 
krzewów. Obsiany zostanie też 
trawnik o powierzchni 300 mkw.

Prace mają zakończyć się 
31 października. Oczywiście pod 
warunkiem, że w postępowaniu 
przetargowym uda się wybrać 
ofertę spełniającą wymagania 
postawione przez urząd miasta. 
Na zgłaszanie propozycji zain-
teresowani wykonawcy mają 
czas do 27 lipca.  (EL)

dwóch autobusów? – pyta czytel-
niczka Jolanta. – Inna sprawa to 
odległość między stacją kolejo-
wą w Piastowie a przystankami 
autobusowymi. Gdyby nie fakt, 
że autobus złapał kilkuminuto-
we opóźnienie, to bym na niego 
nie zdążyła i musiała czekać na 
kolejny. Przystanek komunikacji 
zastępczej powinien być przecież zlo-
kalizowany tuż obok stacji – dodaje.

Takiej szansy jednak nie ma, 
a to ze względu na układ drogowy 

Już 21 lipca następna 
zmiana rozkładów 
jazdy KM i SKM
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

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

15 min. 
do centrum 
Warszawy
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Wodny plac
już działa
GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
i okolic mają gdzie 
schłodzić się w gorące 
dni. Wodny plac 
zabaw już działa.

O zapowiedzi  otwarcia 
obiektu pisaliśmy w poprzed-
nim numerze. Teraz stało się 
to faktem. Plac wodny przy 
ul. Montwiłła „ruszył” w nie-
dzielę, 12 lipca. Inauguracja 
spotkała się ze sporym zain-
teresowaniem, przybyli ro-
dzice z dziećmi, aby z bliska 
zobaczyć, jak wygląda no-
wa miejska atrakcja. Uwa-
gę najmłodszych pociech 
przyciągnęła tęcza z pry-
skającą wodą, obiekt został 
też wzbogacony o fontanny
i inne zabawki.

 Obawy były tylko o pogo-
dę, która w ostatnim czasie 
płatała fi gle. Po lekkim ochło-
dzeniu prognozy są jednak 
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optymistyczne i czekają nas 
ciepłe dni. Przy kolejnej fa-
li upałów wodny plac zabaw 
z pewnością pomoże prze-
trwać lato.

  Dodajmy, że przy uli-
cy Montwiłła coś dla siebie 
znajdą nie tylko najmłodsi. 
Z myślą o dorosłych została 
stworzona siłownia zewnętrz-
na oraz stoliki do gry w szachy.

Z wodnego placu przy ba-
senie Wodnik 2000 można 
korzystać codziennie w godz. 
9-21. Wstęp bezpłatny. Obiekt 
ma być dostępny do poło-
wy września.  (JM)

Z wodnego 
placu można 
korzystać 
w godz. 9-21. 
Wstęp bezpłatny

ANNA 
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PRUSZKÓW
Czy mieszkańcy 
pruszkowskiej Papierni 
doczekają się w końcu 
bezpiecznej przeprawy 
przez torowisko PKP? 
Wiele wskazuje, że tak. 
Lokalne samorządy 
podjęły działania 
w tej sprawie.  

P apiernia i Bąki to te czę-
ści Pruszkowa, których
mieszkańcy mają ogrom-

ne problemy komunikacyjne. 
Aby dotrzeć do stacji kolejowej 
w Pruszkowie czy Piastowie 
muszą odbyć blisko 20-minu-
towy spacer. Przechadzka do 
stacji WKD w dzielnicy Twor-
ki to jeszcze większa wyprawa. 
Zwłaszcza, że trasa wiedzie 
przez torowisko kolejowe, któ-
re trzeba pokonać „na dziko”. 
Istniejące kiedyś w tym miej-
scu przeprawy – przejazd oraz 
kładka – zostały zlikwidowane. 
Mieszkańcom pozostaje więc 
tylko opcja z nielegalnym prze-
chodzeniem przez tory. A w ten 
sposób łatwo o wypadek...

Wiele wskazuje na to, że 
w najbliższych latach sytuacja się 
zmieni. Pod koniec czerwca wło-
darze Piastowa, Pruszkowa i po-
wiatu pruszkowskiego podpisali 
list intencyjny dotyczący budowy 
przejścia przez tory PKP w re-
jonie ul. Grunwaldzkiej. Samo-
rządy zadeklarowały po 25 proc. 
wkładu fi nansowego na realizację 
inwestycji, wykup niezbędnych 
gruntów, przekazanie nieodpłat-
nie gruntów oraz wykonanie we 
własnym zakresie przebudowy 

natomiast zagwarantować moż-
liwość korzystania ze środków 
unijnych przeznaczonych na po-
prawę bezpieczeństwa na kolei. 

Jaką formę będzie miała prze-
prawa przez torowisko? Jeszcze 
nie wiadomo. Budowa kładki 
wraz z windami to koszt oko-
ło 2,5–3 mln zł, przejście pod-
ziemne kosztowałoby natomiast 
ok. 5 mln zł. Przeprawa miała-
by być gotowa na przełomie lat 
2017 – 2018. 

To nie koniec. Pruszkowscy 
włodarze myślą także o zmoderni-
zowaniu innej przeprawy pod tora-
mi PKP. Chodzi o tunel w rejonie 
wiaduktu i rzeki Utraty. – Między 
tunelem a kładką na ul. Majowej 
jest niewielka odległość. Większość 
osób korzysta jednak z przejścia 
podziemnego, a nie kładki – przy-
znaje Kurzela. – Chcielibyśmy 
zmodernizować przejście pod-
ziemne. Nie chodzi tu o jakąś wiel-
ką inwestycję, ale wybudowanie 
podjazdów dla matek z wózkami 
i niepełnosprawnych, zamon-
towanie dodatkowego oświetle-
nia. Koszt to około 250 tys. zł 
– twierdzi wiceprezydent.

A co z kładką na ulicy Majowej? 
Kurzela: – Ten obiekt będziemy 
chcieli rozebrać. 

dróg gminnych przyległych do 
przedmiotowego obiektu. Od 
PKP PLK oczekuje się wybudo-
wania przeprawy przez tory z 25 
proc. fi nansowaniem inwestycji. 

Pismo trafi ło już do PKP PLK. 
– Kolejarze są przychylni tej spra-
wie. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szych tygodniach zarząd spółki 
przedstawi nam swoje stanowi-
sko. Liczymy na to, że PKP PLK 

Z Papierni łatwiej przez tory?
Podpisano list intencyjny dotyczący budowy przejścia 
przez tory PKP w rejonie ulicy Grunwaldzkiejprzez tory PKP w rejonie ulicy Grunwaldzkiej

podejmą współpracę – mówi An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. I dodaje: – Co prawda 
nie możemy wpisać tej inwestycji 
do projektu związanego z moder-
nizacją linii 447 Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki, ale chce-
my to zadanie realizować w tym sa-
mym czasie. Kolejarze mają nam 

Przeprawa 
miałaby być 
gotowa na 
przełomie lat 
2017 – 2018
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Burza wokół delfi narium
REGION
W Mszczonowie ma 
powstać delfi narium, 
które miałoby pełnić 
funkcje edukacyjną 
oraz rehabilitacyjną. 
Pomysł wywołuje 
jednak kontrowersje.

Inwestor rozpoczął już niezbęd-
ne działania formalne, w tym 
starania o wydanie decyzji śro-
dowiskowej. Z jednej strony 

delfi narium dla Mszczonowa jest 
dużą szansą. Pojawiłyby się no-
we miejsca pracy, przybywaliby 
goście. Ale są też wątpliwości.

Pojawiają się głosy sprzeciwu, 
wskazują, że chodzi wyłącznie 
o biznes, a zasady etyczne scho-
dzą na drugi plan. Zwycięża roz-
rywka, cierpią delfi ny. Ekolodzy 
już włączyli się w działania pro-
testacyjne i zachęcają do wspar-
cia akcji. Starają się trafi ć do jak 
największej grupy odbiorców. 

Na Facebooku akcję działaczy 
Światowego Funduszu na Rzecz 
Przyrody poparło już ponad 
30 tys. osób.

Ekolodzy podkreślają, że 
zamykanie delfinów jest nie-
humanitarne, funkcjonowa-
nie waleni w sztucznej wodzie 
morskiej i w plastikowych zbior-
nikach skraca ich życie. Z ko-
lei inwestor deklaruje, że chce 
zapewnić delfi nom jak najlep-
sze warunki.  (JM) 

Woda zalała ulicę
Kubusia Puchatka
PRUSZKÓW
Powódź na pruszkowskiej 
ulicy Kubusia Puchatka. 
16 lipca ok godz. 14. 
pękła rura wodociągowa. 
W ciągu kilku minut woda 
rozprzestrzeniła się 
aż po ul. Chopina.

Od pracowników Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, którzy 
zabezpieczali wyciek, otrzyma-
liśmy informację, że najpraw-

dopodobniej w miejscu zala-
nia pękła rura. Tę wiadomość 
potwierdziło biuro prasowe 
MPWIK. – Na wysokości bu-
dynku nr 10 nastąpiła awa-
ria przewodu wodociągowego 
o średnicy 100 mm. Na miejsce 
przyjechało pogotowie technicz-
ne – wyjaśniał Roman Bugaj, 
rzecznik prasowy spółki.

W okolicznych blokach wstrzy-
mano dostawy wody. Gdy odda-
waliśmy numer do druku awarii 
jeszcze nie usunięto.  (EL) 

Czas na miejski system
informacji kulturalnej
PODKOWA LEŚNA
Przetarg zakończony, 
czas rozpocząć 
działania. W Podkowie 
przystąpiono 
do modernizacji 
miejskiego systemu 
informacji kulturalnej.

O tym systemie pisaliśmy już 
w jednym z poprzednich nume-
rów gazety. Sama jego idea po-
jawiła się jeszcze w 2005 roku, 
kiedy to rozpoczęto prace pro-
jektowe i przeprowadzono kon-
sultacje społeczne. Projekt na 
dłuższy czas trafi ł do szufl ady, 
jednak w Podkowie postano-
wili do niego wrócić. Podjęto 
działania w celu uzupełnie-
nia dokumentacji i zrealizo-
wania inwestycji.

Gmina przeprowadziła 
przetarg, w którym wyłoniła 
wykonawcę projektu. W po-
stępowaniu pojawiła się tylko 
jedna oferta. Firma Utal Sp. 
z o.o. na wykonanie zadania 
ma pięć tygodni od dnia pod-
pisania umowy.

Co pojawi się w Podkowie? 
Elementami systemu będą 

jednolite pod względem wi-
zualnym nośniki informacji, 
aplikacja informatyczna z kom-
patybilną z nią stroną interne-
tową i stacjonarny system wspo-
magania słuchu z pętlą indukto-
foniczną. Przy podkowiańskich 
ulicach pojawią się podświetla-
ne panele z planem miasta, wi-
tacze i wzbogacone o nakładki 
Braille’a nośniki zawierające in-
formacje o najważniejszych za-
bytkach i instytucjach kultury.

– Przetarg został już roz-
strzygnięty. Wyłoniliśmy fi r-
mę, która zrealizuje projekt 
zintegrowanego miejskiego 
systemu informacji kultural-
nej. Liczymy, że wszystko pój-
dzie zgodnie z planem i z koń-
cem sierpnia prace dobiegną 
końca – mówi Magdalena Sit-
ko z urzędu miasta. I dodaje: 
– Cieszy nas, że przestrzeń pu-
bliczna będzie miała uporząd-
kowaną informację, ze spójną 
kolorystycznie grafi ką i dużą 
funkcjonalnością. To właśnie 
ta przejrzystość formy ma uła-
twić mieszkańcom i osobom 
przyjezdnym poruszanie się po 
naszym mieście.  (JM)

NADARZYN
Przy gminnym żłobku w Ruścu po-
wstanie m.in. plac zabaw z prawdzi-
wego zdarzenia. Niedawno ogłoszono 
przetarg na zagospodarowanie te-
renu zewnętrznego placówki. Inwe-
stycję podzielono na kilka etapów. 
Pierwszy to budowa placu zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią. Na placu 

pojawią się urządzenia do zabawy, 
m.in. karuzela, domek na palach, ta-
blica rysunkowa z aktywnymi ele-
mentami, huśtawka dwuosobowa. 
Kolejnym etapem będzie wykona-
nie miasteczka ruchu, również o bez-
piecznym podłożu. Znajdą się tam 
zabawki typu samochód ciężarówka, 

Plac zabaw i miasteczko 
ruchu wokół żłobka w Ruścu

lokomotywa oraz specjalny samo-
chód osobowy na sprężynach do bu-
jania się. Na miejscu pojawi się też 
rekreacyjna altana. Budowa realizo-
wana jest w ramach resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 
– konkurs „MALUCH – edycja 2015”. (SD)

ew
el

in
a
 l

aT
O

se
k



7GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 17 Lipca 2015

GRODZISK MAZOWIECKI
W czwartej odsłonie cyklu „Kla-
syka w parku” w Grodzisku Mazo-
wieckim zaprezentowane będą 
utwory Anny Jantar – piosenkar-
ki tragicznie zmarłej w 1980 roku 
w katastrofi e lotniczej. Jantar roz-
poczęła karierę w 1968 r. jako wo-
kalistka zespołu „Polne Kwiaty”. 

Popularność zdobyła kilka lat póź-
niej, gdy na festiwalu w Opolu za-
śpiewała „Najtrudniejszy pierwszy 
krok”. Jej inne znane piosenki to 
m.in.„Tyle słońca w całym mie-
ście”, „Przetańczyć z tobą chcę 
całą noc”, „Nic nie może wiecz-
nie trwać”. Program „Tańczące 

Posłuchajmy piosenek, które 
kiedyś śpiewała Anna Jantar

Eurydyki”przygotowano z okazji 
rocznicy śmierci artystki i składa 
się on z jej najbardziej znanych pio-
senek. Wykona je śpiewaczka Na-
talia Kovalenko, a akompaniować 
będzie pianista Włodzimierz Trze-
ciak. Wstęp wolny. Start: 26 lipca, 
godz. 16. Miejsce: Park Skarbków. (SG)

REKLAMA

Czas na miejski system
informacji kulturalnej

Rodzinny (fi lmowy) 
piknik w Parku Potulickich
PRUSZKÓW
Kinowe kalambury, 
quizy wiedzy, tropienie 
bajkowych postaci, 
a na fi nał pokazy 
fi lmowe dla dzieci i dla 
dorosłych. Takie atrakcje 
przygotował bank 
BGŻ BNP PARIBAS.

Już w najbliższą sobotę 
(18 lipca) w Parku Potulickich 
od strony ul. Lipowej będzie 
bardzo ciekawie – o godzinie 
13. na mieszkańców czeka, or-
ganizowany przez bank BGŻ 
BNP PARIBAS, Filmowy 
Piknik Rodzinny.

W jego trakcie nie zabraknie 
konkursów z nagrodami i cieka-
wych zabaw. W „pojedynku” na 
pakowanie wakacyjnego pleca-
ka będzie można wykazać się 
pomysłowością i szybkością. 
Kolejna „konkurencja” to uło-
żenie bajkowych klocków na... 
czas. Najmłodsi będą tropić baj-
kowe postaci i bawić się w ma-
giczne kalambury. Na chętnych 
czekają też quiz o fi lmach czy 
konkurs dykcji.

Dla żądnych wrażeń przy-
gotowany zostanie pokaz ma-
gicznych sztuczek. – Za pomocą 
pięciu zmysłów potrafi ę wykre-
ować złudzenie, że posiadam też 
szósty – obiecuje Radosław 
Hoff man, iluzjonista i twórca 
Muzeum Sztuki Iluzji.

Po harcach i łamigłówkach 
na gości czekać będzie chwila 
wytchnienia przed kinowym 
ekranem. O godz. 18 rozpocz-
nie się projekcja filmu „Pin-
gwiny z Madagaskaru”. Dwie 
godziny później przed ekranem 
zasiądą starsi widzowie, którzy 
będą mogli obejrzeć „Skyfall”.

Na gości kina czekać będą 
też wygodne leżaki. Jak zdo-
być bilet na seans? Wystar-
czy odwiedzić oddział banku 
BNP BGŻ PARIBAS przy 
ul. Niecałej 10 w Pruszkowie. 
Następnie należy wypełnić 
ankietę oraz rozwiązać zagad-
kę. Oprócz biletów na seans 
pod chmurką, które zapewnią 
miejsce na widowni z leżaków 
(ilość miejsc ograniczona), bę-
dzie można wygrać samochód 
– Kia Rio.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGUŁY
Urząd Transportu 
Kolejowego uznał, że na 
linii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej występują 
nieprawidłowości 
mające wpływ 
m.in. na bezpieczeństwo 
na przejeździe 
w Regułach.

W arszawska Kolej Do-
jazdowa ogłosiła wła-
śnie przetarg na wy-

konanie zabudowy urządzeń 
samoczynnej sygnalizacji prze-
jazdowej na wymienionym wy-
żej przejeździe kolejowym. To 
pokłosie nakazu, jaki nałożył na 
przewoźnika Urząd Transpor-
tu Kolejowego. Przypomnijmy. 
W ubiegłym roku UTK skontro-
lował przejazdy kolejowe na li-
nii WKD. Kontrole wykazały 
nieprawidłowości w zakresie 
kategorii poszczególnych prze-
jazdów, a co za tym idzie zamon-
towanych zabezpieczeń. 

Dotyczyło to również przepra-
wy w Regułach. W ostatnim cza-
sie Urząd Transportu Kolejowego 
ponowił kontrolę na tym prze-
jeździe i uznał, że przewoźnik 
dopuścił się naruszenia przepi-
sów. Chodziło o niezrealizowanie 
środków zaradczych w posta-
ci przekształcenia przejazdu na 
przeprawę z sygnalizacją świetl-
ną i półrogatkami. To jednak nie 

stwierdził, że te środki są niewy-
starczające – podkreśla Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. I dodaje: – W związku z tym 
zmniejszyliśmy dopuszczalną 
prędkość do 10 km/h. 

Ograniczenie to ma obowiązy-
wać do momentu wybudowania na 
przejeździe w Regułach sygnaliza-
cji świetlnej wraz z ustawieniem 
półrogatek. Warszawska Kolej 
Dojazdowa już ogłosiła przetarg, 
w którym zostanie wybrany nie 
tylko wykonawca prac, ale również 
projektant zabudowy urządzeń sa-
moczynnej sygnalizacji. – Przy-
spieszyliśmy ogłoszenie prze-
targu na wykonanie sygnaliza-

koniec. UTK uznał także, że War-
szawska Kolej Dojazdowa, jako 
zarządca infrastruktury, ustawiła 
w niewłaściwej odległości wskaź-
niki nakazujące maszynistom 
użycie sygnału dźwiękowego. 

Ponowna kontrola została 
przeprowadzona po wypadku (na 
szczęście nikt nie odniósł obra-
żeń) do jakiego doszło w maju na 
tym przejeździe. W ruszający ze 
stacji pociąg uderzył samochód 
ciężarowy. Urząd Transpor-
tu Kolejowego nakazał więc 
wprowadzenie ograniczeń eks-
ploatacyjnych i to pod rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 
Na czym owe ograniczenia po-
legają? – Po pierwszych kontro-
lach przeprowadzonych przez 
Urząd Transportu Kolejowego 

Półrogatki w prawie ekspresowym tempie
WKD zamierza zwiększyć bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w Regułach

cji na tym przejeździe – dodaje 
Krzysztof Kulesza. 

Jeśli znajdą się chętni i zapro-
ponują cenę do przyjęcia, to jest 
szansa, że umowa z wykonawcą 
dokumentacji projektowej oraz 
samej sygnalizacji zostanie pod-
pisana na przełomie września 
i października. –  Przygotowa-
nie projektów wraz z uzyskaniem 
wszelkich uzgodnień potrwa kil-
ka miesięcy. Liczymy na to, że 
wiosną przyszłego roku udałoby 
się rozpocząć prace budowlane 
– mówi rzecznik Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Wybrany 
w przetargu wykonawca będzie 
miał 10 miesięcy na wykonanie 
wszystkich robót.  

na kilku przejazdach wprowa-
dziliśmy ograniczenie prędkości 
do 20 km/h. W świetle ostatnich 
wydarzeń jakie miały miejsce na 
przejeździe w Regułach UTK 

– Przyspieszyliśmy 
ogłoszenie 
przetargu na 
wykonanie 
sygnalizacji na tym 
przejeździe – mówi 
rzecznik WKD
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 W ostatnim czasie Urząd Transportu Kolejowego 
ponowił kontrolę na przejeździe w Regułach

BO
lO

 s
kO

c
zy

la
s

WKD zamierza zwiększyć bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w Regułach
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Samodzielnie 
usuwając barszcz 
możemy nabawić 
się poparzeń

Kolejnego barszczu nie ma, 
ale warto być ostrożnym
PRUSZKÓW
Jak już informowaliśmy, 
na terenie Pruszkowa 
niedawno znaleziono 
niebezpieczny barszcz 
Sosnowskiego. 
To do tej pory jedyny 
taki przypadek 
w mieście, ale... 
– Warto być czujnym 
– podkreślają urzędnicy.

Barszcz Sosnowskiego rósł 
w rejonie ulicy Jarzynowej. Tok-
syczne rośliny zauważył jeden 
z mieszkańców i powiadomił 
pruszkowski urząd. – Barszcz 
został usunięty. Zastosowano 
również specjalny oprysk sys-
temu korzeniowego. Będziemy 
to miejsce monitorować – pod-
kreśla Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.

Wraz z informacją o barszczu 
urzędnicy zwrócili się z apelem 
do mieszkańców o zgłaszanie lo-
kalizacji, w których niebezpiecz-
na roślina mogła się pojawić. 
Jakubczak-Garczyńska: – Otrzy-
maliśmy kilka telefonów, ale po 
sprawdzeniu wszystkich lokali-
zacji okazało się, że to „fałszywe 
alarmy”. Barszcz Sosnowskiego 
jest podobny do innych roślin łą-
kowych. Warto jednak pamiętać, 

że barszcz jest naprawdę duży. 
Niekiedy ma nawet po dwa me-
try wysokości.

Urzędnicy ostrzegają, by w ra-
zie zauważenia barszczu So-
snowskiego nie podchodzić do 
niego, a żadnym wypadku nie 
należy samodzielnie go usuwać. 
– Rośliny te usuwają specjali-
ści, którzy swoją pracę wykonują 
w specjalnych strojach. Dodatko-
wo rośliny są „kładzione” za po-
mocą specjalnych tyczek. Samo-
dzielnie usuwając barszcz mo-
żemy nabawić się poparzeń, co 
może doprowadzić do śmierci.
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Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska podkreśla, że warto być 
ostrożnym na spacerach i nie 
zbliżać się do roślin, które przy-
pominają barszcz. – Mamy na-
dzieję, że te dwa krzaki, które 
usunęliśmy, to jedyne jakie po-
jawiły się w Pruszkowie, ale 
mimo wszystko apelujemy o czuj-
ność – zaznacza.  (AS)

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do sprawy 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Grodzisku 
Mazowieckim. 
We wrześniu placówka 
powinna przyjąć 
uczniów, ale budynek 
przy Kilińskiego wciąż 
nie jest gotowy.  

P ostępy w pracach przy 
ul. Kilińskiego śledzi-
my od kilku miesięcy. 

W kwietniu informowaliśmy, 
że na placu budowy trwa wyścig 
z czasem, aby obiekt gotowy był 
na rozpoczęcie roku szkolnego.

Do tego momentu pozostało 
jeszcze półtora miesiąca, a ruszto-
wania nie zniknęły jeszcze ze ścian 
placówki. Rodzice zastanawiają 
się gdzie ich dzieci zaczną naukę, 
czy w „jedynce” czy jak w czasie 
prac budowlanych: przy ulicy 
Bartniaka i w Szkole Podstawo-
wej nr 4. – Przy Kilińskiego koń-
ca budowy nie widać, a za chwilę 
będziemy mieć połowę wakacji. 
Moja córka powinna rozpocząć 
tam pierwszą klasę, ale nie chce 
mi się wierzyć, że w te kilka tygo-
dni uda się skończyć ten budynek 
– mówi mama jednej z uczennic.

Wątpliwości co do ukończenia 
prac na 1 września ma grodziska 
radna miejska Alicja Pytlińska. – 
Muszę przyznać, że w ostatnim 
czasie roboty nabrały tempa, ale 

dachu, przyłącza wodno-kanali-
zacyjne, konstrukcje żelbetono-
we, wylewki i ściany wewnętrzne. 
Budynek został „zamknięty” 
oknami. Do zrobienia jednak 
pozostaje sporo. Czas potrzeb-
ny jest choćby na wykończenie 
i wyposażenie wnętrza obiektu. 

Czy wykonawca zdąży ze 
wszystkim w ciągu półtora mie-
siąca? – Tempo prac oceniamy ja-
ko zadowalające. Część rodziców 
zastanawia się, czy we wrześniu 
szkoła będzie gotowa, ale zapew-
niam, że nie bierzemy pod uwa-
gę innego scenariusza – mówi 
Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Zgodnie z deklaracją władz 
miasta, w przyszłym miesiącu 
obiekt zostanie w pełni wypo-
sażony. – Około 10 sierpnia bę-
dziemy w stanie ponad wszelką 
wątpliwość stwierdzić, że prace 
zostaną zakończone w terminie 

nie wiem co musiałoby się stać, 
żeby uczniowie mogli rozpocząć 
tam rok szkolny. Te mury powin-
ny przeschnąć. Nie dziwię się ro-
dzicom, że nie wiedzą, gdzie osta-
tecznie trafi ą ich dzieci – mówi.

Poślizg „jedynki” nie wchodzi w grę
Część rodziców zastanawia się, czy Szkoła Podstawowa nr 1 
przy ulicy Kilińskiego będzie gotowa we wrześniu 

Na jakim etapie w tej chwili jest 
rozbudowa „jedynki”? Zgodnie 
z czerwcowym raportem, część 
zasadniczych prac została zakoń-
czona, w tym m.in. konstrukcja 
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 Na ul. Regulskiej w Regułach 14 lipca doszło do zderzenia 
samochodu osobowego z ciężarówką. – Z niewiadomych przy-
czyn kierująca osobówką kobieta zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i uderzyła w tira. Ciężarówka wpadła do rowu – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik KPP Pruszków. – Zdarzenie miało 
miejsce na ul. Regulskiej, od strony Al. Jerozolimskich. Kobieta 
została przewieziona do szpitala, gdzie przejdzie badania
i otrzyma pomoc – dodawała „na gorąco”.  (JM) 
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Stawy Walczewskiego mają zgodę wojewody
GRODZISK MAZOWIECKI
Zapowiadana 
rewitalizacja Stawów 
Walczewskiego 
prawdopodobnie 
niebawem stanie się 
faktem. Jest bowiem 
zgoda wojewody 
na modernizację.

Ostatnimi czasy Grodzisk Mazo-
wiecki aktywnie inwestuje w ob-
szary rekreacyjne. W 2012 roku 
zmodernizowano Stawy Goliana 
oraz Park Skarbków. Jednak po-
został niezrewitalizowany teren 
– Stawy Walczewskiego. 

Od kilku miesięcy włoda-
rze zapewniają, że mają goto-
we projekty. Na drodze stanął 
problem z pozwoleniem na bu-
dowę. W marcu wojewoda za-
żądał dodatkowych opracowań 
środowiskowych. W połowie 
maja udało się wszcząć proce-
durę o uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Z uwagi, że tereny 
przeznaczone do rewitalizacji 

są rozległe, w procedurze brało 
udział wiele stron.

Teraz wiadomo, że wojewo-
da mazowiecki wydał stosow-
ne pozwolenie. – Po wydanym 

Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Techniczno-Inwesty-
cyjnej z grodziskiego urzędu.

W tegorocznym budżecie Gro-
dziska na modernizację Stawów 
Walczewskiego zarezerwowano 
1 mln zł. Prace podzielono na 
etapy. Na wstępie zostanie wy-
konany remont instalacji hydro-
technicznych. Następnie stawy 
będą powiększone, obok głów-
nego zbiornika wodnego zosta-
nie wykopany nowy. Obydwa 
stawy zostaną połączone. Poja-
wią się ścieżki rekreacyjne, alejki, 
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oświetlenie, kładki. Są też plany, 
aby na miejscu była wypożyczal-
nia sprzętu wodnego, w której 
znalazłyby się m.in. kajaki i ro-
wery wodne.

Póki co nie wiadomo dokład-
nie jaka kwota zostanie przezna-
czona na rewitalizację. Na pewno 
będzie wyższa niż ta przedsta-
wiona budżecie, bowiem władze 
mają pomysł jak uzyskać dodat-
kowe środki. Olkowski: – Będzie-
my wnioskować do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów 
Unijnych o dotację.  (SD)

W tegorocznym 
budżecie na 
modernizację 
Stawów 
Walczewskiego 
zarezerwowano 
1 mln zł

zezwoleniu na budowę przez 
wojewodę, czekamy na upra-
womocnienie się decyzji, które 
powinno nastąpić pod koniec 
lipca. Następnie ogłosimy prze-
targ i niebawem rozpoczniemy 
rewitalizację Stawów – mówi 

GRODZISK MAZOWIECKI
Tragedia w Grodzisku. Kobieta po-
strzeliła się w głowę. O zdarzeniu, 
które miało miejsce 12 lipca, poin-
formował nas czytelnik. – W Grodzi-
sku Mazowieckim na ul. Sportowej 
doszło do postrzelenia dziewczyny 
w głowę. Jej stan jest krytyczny, jest 
operowana w Szpitalu Zachodnim 

– napisał w mailu przesłanym na 
kontakt@wpr24.pl.  Okazuje się, że 
w zdarzeniu nie uczestniczyły oso-
by trzecie. – 27-letnia kobieta po-
strzeliła się w głowę. Na miejscu 
przeprowadzono reanimację. Kobie-
tę przewieziono do szpitala, gdzie 
była operowana – wyjaśniał ofi cer 

27-letnia kobieta postrzeliła 
się w głowę. Jest w szpitalu

dyżurny biura prasowego Komendy 
Stołecznej Policji. – Jeden z do-
mowników miał pozwolenie na 
broń. Do zdarzenia doszło w domku
jednorodzinnym – dodał. Po prze-
bytej operacji kobieta przebywa 
w szpitalu. Stan zdrowia 27-latki nie 
pozwala na złożenie zeznań. (JM)

– ocenia Galiński. Czy możliwy 
jest scenariusz, że uczniowie po-
jawią się w murach szkoły nie we 
wrześniu, ale na przykład mie-
siąc później? – Nie przewiduje-
my takiej możliwości. Umowa 
z wykonawcą skonstruowa-
na jest w taki sposób, że ta fi r-
ma musi zrobić wszystko, aby 
nie dopuścić do opóźnienia. 
W przeciwnym razie nie dość, 
że będzie pracowała za darmo, 
to grożą jej kary umowne – tłu-
maczy grodziski włodarz.

Formalnie rozbudowa powin-
na zakończyć się 28 sierpnia. Pla-
cówka przy ulicy Kilińskiego ma 
służyć dzieciom z zerówki i trzech 
pierwszych klas podstawówki. 
Choć rozmiar samego budyn-
ku nie zmieni się, to wewnątrz 
przybędą trzy nowe sale lekcyjne, 
czyli miejsce do nauki dla około 
setki dzieci. Koszt całej inwes-
tycji to prawie 8,4 mln zł.  

tyle wynosi koszt 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 
przy ul. Kilińskiego 

8,4 mln zł

 Rusztowania nie zniknęły jeszcze ze ścian placówki
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BRWINÓW
Gmina wybrała wykonawcę projek-
tu szkoły i przedszkola w Parznie-
wie. Na realizację zadania będzie on 
miał czas do końca stycznia 2016 r. 
Oferta opiewa na kwotę 160 tys. zł. 
A kiedy mieszkańcy Parzniewa bę-
dą mogli posyłać swoje pociechy do 
lokalnych placówek oświatowych? 

– Budowa szkoły i przedszkola jest 
jednym z elementów wieloletniego 
planu inwestycyjnego Brwinowa. 
Inwestycja w Parzniewie została 
przewidziana na lata 2017 – 2020 
– mówi Mirosława Kosiaty, kierow-
nik biura promocji Gminy Brwinów. 
Niewykluczone, że gminie uda się 

Gmina przymierza się projektowo 
do budowy szkoły w Parzniewie

zrealizować inwestycję wcześniej. 
Warto dodać, że Brwinów działa-
nia musiał rozpocząć od pozyskania 
gruntów pod budowę placówek. 
– Grunt pod budowę szkoły uzyska-
liśmy z zasobów Skarbu Państwa 
po spełnieniu określonych kryte-
riów – tłumaczy Kosiaty. (JM)

Atak kosą 
GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci wezwani 
do awantury domowej 
zostali zaatakowani... 
kosą. Uszli z życiem. 

Grodziscy funkcjonariusze 
otrzymali wezwanie. Z relacji 
rodziny wynikało, że agresyw-
ny 55-latek groził żonie i syno-
wi. Chciał nawet użyć siekiery 
i noża. Przybyli policjanci pró-
bowali uspokoić krewkiego 
mężczyznę. – Niestety nie re-
agował na pouczenia, a dodat-
kowo zaczął odpychać i szarpać 
policjantkę. Na interwen-
cję drugiego funkcjonariusza 
awanturnik zareagował ata-
kiem, do którego użył stoją-
cej na posesji kosy – informuje 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecz-
nik grodziskiej komendy. Po-
licjanci obezwładnili Andrze-
ja M. Przewieziono go na ko-
mendę, gdzie został przebada
ny alkomatem. Był nietrzeźwy.

Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty naruszenia nietykalności 
cielesnej policjantki i czyn-
nej napaści na drugiego funk-
cjonariusza. Przyznał się i do-
browolnie poddał karze.  (AS)

SEWERYN 
DĘBIŃSKI 

REGION
Letnie dni zachęcają do 
wypoczynku nad wodą. 
Niestety nie wszyscy 
przestrzegają głównej 
zasady bezpieczeństwa: 
kąpać się w miejscach 
do tego przeznaczonych.

D o tragicznych w skut-
kach wypadków najczę-
ściej dochodzi na tzw. 

dzikich plażach, czyli miejscach 
niestrzeżonych. Jak już wcze-
śniej pisaliśmy, w związku z ro-
snącą liczbą ofi ar wakacyjnych 
zabaw nad wodą Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego wraz 
z policją stołeczną i wojewódzką 
od 2009 roku oznaczają niebez-
pieczne miejsca „czarnymi punk-
tami wodnymi”. Takie oznaczenie 
stoi w punktach, gdzie dochodzi-
ło do największej liczby utonięć 
(z powodu brawury, niebezpiecz-
nych wirów czy ukształtowania 

którym o bezpieczeństwo pływa-
jących dbają ratownicy.

W naszym regionie znajdują się 
tak naprawdę dwa wodne miejsca 
gdzie możemy bezpiecznie spędzić 
czas. Do dyspozycji jest kąpielisko 
w Parku Mazowsze w Pruszko-
wie oraz otwarty basen (płatny) 
w Milanówku. W obydwu przy-
padkach nad bezpieczeństwem 
wypoczywających czuwają ratow-
nicy WOPR-u. Akweny są wol-
ne od groźnych zanieczyszczeń.

Zarówno w powiecie prusz-
kowskim jak i grodziskim są do-
stępne dzikie kąpieliska. Jednak 
wodna „zabawa” w takich miej-
scach może skończyć się tragedią. 
W pruszkowskich miejscowo-
ściach Moszna i Puchały znaj-
dują się glinianki oznaczone 
„czarnym punktem wodnym”, 
natomiast grodziskie glinki 
w Książenicach czy Natolinie 
nie są ofi cjalnie uznane za miej-
sca niebezpieczne. 

Wróćmy do tablic z napisem 
„czarny punkt wodny”. Znak ten 
nie oznacza zakazu kąpieli, ale 

dna). Tablica jest czytelna i wi-
doczna. Na czarnym tle znajduje 
się żółty napis i grafi ka. Widząc ta-
ki znak przy akwenie powinna się 
nam zapalić „czerwona lampka”.

A czym jest strzeżone kąpie-
lisko? To miejsce wyznaczone 
poprzez uchwałę rady gmi-
ny. Wydzielone, oznakowane 

Pomyśl, zanim skoczysz do wody
Tablice z napisem „czarny punkt wodny” oznaczają niebezpieczne miejsca do kąpieli

wskazuje miejsce, gdzie istnieje 
niebezpieczeństwo utonięcia. Wy-
kaz takich punktów opracowuje 
policja na podstawie statystyk. Na-
stępnie wędrują one do samorządu 
województwa. To z kolei jest pod-
stawą do dokonania zakupu odpo-
wiedniej ilości tablic i przekazania 
ich policji. Za umieszczenie tych 
tablic odpowiada policja, władza 
lokalna bądź właściciel terenu.

Znak „czarny punkt” jest czę-
sto lekceważony przez miłośni-
ków kąpieli w niebezpiecznych 

Tablice z napisem „czarny punkt wodny” oznaczają niebezpieczne miejsca do kąpieli

i bezpieczne. Korzysta z niego 
duża liczba osób. Aby kąpieli-
sko mogło nim zostać wymaga-
ne jest pozwolenie wodno-prawne. 
Najbardziej bezpieczną formą ką-
pieliska jest właśnie strzeżone, na 

W miejscowościach 
Moszna i Puchały 
znajdują się 
glinianki oznaczone 
„czarnym punktem 
wodnym”

akwenach. Na dodatek duża część 
ustawionych tablic zostaje przez 
wandali niszczona lub skardziona. 
Co roku na prośbę policji, samo-
rząd województwa zakupuje od-
powiednie ilości tablic w celu ich 
uzupełnienia czy wymiany.

Ze statystyk wynika, że najczę-
ściej do utonięć dochodzi nad rze-
kami, jeziorami, stawami. Tak więc 
gdy stoimy nad brzegiem i zamie-
rzamy skoczyć do wody, wcześniej 
zastanówmy się czy nie okaże się 
ona zdradziecka (wiry itd.). 

REKLAMA

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ
OSZCZĘDZIĆ!

PEŁNA PALETA 
MOŻLIWOŚCI

W NAJNIŻSZYCH CENACH
TANIEJ NIE BĘDZIE!

XMARKT MICHAŁOWICE,
UL. JESIONOWA 1E

PON—PT:   10—19
SOBOTA:     9—16

FACEBOOK.COM/PROSTOZPALETY

AKCEPTUJEMY
KARTY PŁATNICZE

kontakt@prostozpalety.pl 
+ 48 785 752 406+ 48 785 752 407
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SPRZEDAŻ DETALICZNA 
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Ekspozycja, która łączy naukę z zabawą
PRUSZKÓW
Centrum Nauki 
Kopernik zawita 
do Pruszkowa. 
23 i 24 lipca na terenie 
Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportu będzie 
można oglądać program 
„Eksperymentuj!”.

Ekspozycja w rozrywkowy sposób 
łączy naukę z zabawą. Przystęp-
ny sposób objaśniania ekspery-
mentów i przekazywania wiedzy 
jest szczególnie ukierunkowany 
na ciekawość dzieci i młodzieży, 
jednak także dorosły na pewno nie 
przejdzie obojętnie obok intrygu-
jących doświadczeń.

Część eksperymentów będzie 
prezentować ciekawe zjawiska 

fi zyczne. Do takich należą: pół-
kule magdeburskie, które poka-
zują zjawisko próżni i ciśnienia 
atmosferycznego, a także ku-
la plazmowa, dzięki której moż-
na zaobserwować działanie pola 
elektrostatycznego i emisję fal 
elektromagnetycznych. Z ko-
lei inne wymagają aktywności 

zwiedzających – umożliwią spraw-
dzenie działania własnych zmy-
słów, wyobraźni przestrzennej czy 
zdolności do rozwiązywania róż-
nych łamigłówek.

Ekspozycja ma już prawie 10 
lat, jednak wciąż cieszy się nie-
słabnącą popularnością. Zdąży-
ła przejechać ponad 120 tys. km 
i obejrzało ją ponad 200 tys. osób

Interaktywną wystawę zoba-
czyć można 23 lipca w godz. 12–
18 oraz 24 lipca w godz. 14–20. 
Miejsce: hala Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowego przy ul. 
Gomulińskiego 4 w Pruszkowie. 
Wstęp wolny.

Grupy powyżej 10 osób pro-
szone są o zgłoszenia na adres e-
-mail: kultura.promocja@powiat.
pruszkow.pl.  (SG)

Brodzik dla dzieci wreszcie gotowy
RASZYN
W końcu się udało. 
Raszyński basen 
ma też brodzik 
dla najmłodszych.

Gminny Ośrodek Sportu od 
dłuższego czasu zabiegał o re-
alizację tej inwestycji. Brodzik 
miał powstać w 2014 r., ogło-
szono nawet przetarg, ale zło-
żone oferty były zbyt wysokie. 
W końcu w gminnym budżecie 
znaleziono odpowiednie środki.

– Udało nam się zrealizo-
wać inwestycję. Czekamy tyl-
ko na odbiór i odpowiednie 

zaświadczenia z sanepidu. Bro-
dzik spełnia wszystkie wymogi, 
powstał w oparciu o przygoto-
wany projekt – mówi Katarzyna 
Klimaszewska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Raszynie. 
Kiedy będzie można korzystać 
z niecki? – Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem brodzik będzie 

dostępny pod koniec lipca – od-
powiada dyrektor GOS-u.

– Nie mieliśmy oferty dla 
dzieci, ale teraz ją wzbogacili-
śmy. Brodzik powstał właśnie 
z myślą o najmłodszych. Wal-
czyłam o jego realizację trzy lata. 
To takie „moje basenowe dziec-
ko” – nie kryje radości Katarzy-
na Klimaszewska.

Pierwotnie zakładano, że bu-
dowa brodzika pochłonie 100 tys. 
zł. Dyr. Klimaszewska: – Osta-
tecznie wykonanie niecki kosz-
towało nas ok. 140 tys. zł. Rada 
gminy postanowiła dołożyć bra-
kujące środki.  (JM)
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Co z chodnikiem przy ulicy Promyka?
PRUSZKÓW
Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie 
zmodernizowało 
fragment chodnika 
przy ul. Promyka. 
Mieszkańcy Pruszkowa 
pytają: co dalej?

Nowa kostka pojawiła się na 
ul. Promyka do skrętu z Wa-
ryńskiego, jednak dalsza część 
ulicy wygląda fatalnie. Poru-
szanie się po starych i nie-
równych płytach nie należy 
do przyjemnych. Mieszkań-
cy Pruszkowa liczą, że staros-

two zmodernizuje pozostałą 
część chodnika.

– Wymiana kostki na ulicy 
Promyka do skrętu z ul. Wa-
ryńskiego zakończyła się kilka 
dni temu, ale czy pan starosta 
uważa, że na tym koniec? A co 
z fragmentem starego chodnika 
na wprost przychodni lekarskiej 
aż do szkoły? Mają zostać stare, 
nierówne płyty, czy może jednak 
lepiej dla wszystkich byłoby, jeśli 
tam pojawi się ta sama kostka? 
Kiepsko to wygląda na chwilę 
obecną z niedokończonym frag-
mentem. Jak się coś remontuje 
to raczej całość, a nie wybiórczo 

– opisuje jedna z naszych czytel-
niczek w mailu przesłanym na 
adres kontakt@wpr24.pl.

Starostwo ma świadomość 
stanu nawierzchni chodnika 
przy ulicy Promyka na wyso-
kości przychodni oraz szkoły. 
Modernizacja jest planowana, 
ale jeszcze nie teraz. – Obecnie 
jesteśmy na etapie ustalania 
kosztów wykonania remontu. 
Podjęliśmy stosowne działa-
nia, aby zaplanować moderni-
zację i za jakiś czas rozpocząć 
remont chodnika – mówi Piotr 
Borowiec ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie.  (JM)
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BRWINÓW
W nocy z 15 na 16 lipca w jednym 
z pomieszczeń budynku jednorodzin-
nego przy ul. Przejazd w Brwinowie 
wybuchł ogień. – W budynku pojawi-
ła się duża ilość dymu, która okaza-
ła się szkodliwa dla domowników. 
Trudno mówić o szkodach jakie wy-
rządził pożar dla całego budynku. Na 

pewno pomieszczenie wymaga re-
montu. Zniszczeniu uległy materac, 
łóżko i panele podłogowe. – informo-
wał kpt. Karol Kroć, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. Na miejscu 
zdarzenia interweniowały trzy za-
stępy straży pożarnej, policja oraz 

Pożar w budynku jednorodzinnym 
przy ulicy Przejazd

pogotowie. – Wszyscy mieszkańcy 
samodzielnie opuścili budynek. Dwie 
starsze osoby, w wieku powyżej sie-
demdziesięciu lat, zostały przewie-
zione do szpitala. Były przytomne 
– wyjaśnia Kroć. Gdy oddawaliśmy 
numer do druku nieznane były 
jeszcze przyczyny pożaru. (JM)

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW 
Ekrany dźwiękochłonne, 
które pojawiły się wzdłuż 
linii kolejowej w naszym 
regionie wywołują kolejne 
kontrowersje. Niedawno 
problem był Pruszkowie, 
tym razem chodzi 
o dworzec w Piastowie. 

O tym, że zielone ekrany 
stawiane przez PKP PLK 
wzdłuż torów kolejo-

wych zasłaniają pamiątkowy napis 
„Tędy przeszła Warszawa” przy 
ul. Bohaterów Wolności w Prusz-
kowie informowaliśmy w ze-
szłym tygodniu. Interwencji w tej 
sprawie domagali się oburzeni 
mieszkańcy, uzasadniając, że tak 
ważne miejsce nie powinno „zni-
kać” z krajobrazu miasta. Od sta-
rostwa powiatowego w Prusz-
kowie otrzymaliśmy deklarację, 

krajobraz wokół stacji PKP, ale 
także ze względu na konieczność 
wycinki kilkudziesięcioletnich 
akacji rosnących tuż przy peronach. 
– Nie dość że ekrany szpecą wi-

że napis będzie znów widoczny. 
– Udało mi się uzyskać zapewnie-
nie, że zielone ekrany od strony uli-
cy Bohaterów Warszawy zostaną 
zastąpione przezroczystymi – infor-
mował przed tygodniem Zdzisław
Sipiera, starosta pruszkowski. 

Podobne wieści płyną z samego 
PKP. – Po stronie północnej linii 
kolejowej nr 1, przy pamiątkowym 
napisie zostały już zamontowa-
ne przezierne ekrany akustyczne. 
Od strony ulicy Bohaterów War-
szawy na długości pamiątkowego 
napisu zostaną również zamonto-
wane ekrany przezierne. W chwi-
li obecnej zostały zamontowane 
słupy ekranów akustycznych, a ca-
łość zostanie ukończona do końca 
III kwartału tego roku – informu-
je biuro prasowe spółki. 

Tymczasem problem z ekrana-
mi dźwiękochłonnymi pojawił się 
w Piastowie. Wzdłuż stacji kolejo-
wej stanął szpaler szarych, beto-
nowych zasłon. Mieszkańcy burzą 
się nie tylko na fakt, że psują one 

Kolejne ekrany, czyli kolejny problem
Wzdłuż stacji kolejowej w Piastowie stanął szpaler szarych, betonowych zasłon. Mieszkańcy protestują

Decyzji o wycince drzew nie ma, 
bo musiałyby się na nią zgodzić lo-
kalne władze. – PKP zwróciło się 
o pozwolenie na wycinkę trzynastu 
drzew, w tym siedmiu robinii aka-
cjowych, czterech sosen i dwóch 
topoli. Odmówiłem i takiej zgo-
dy na pewno nie będzie – mówi 
Grzegorz Szuplewski, burmistrz 
Piastowa. – Oczywiście jeśli PKP 
się uprze, to może odwoływać się 
od tej decyzji, ale ja i mieszkańcy 
stanowczo protestujemy wobec 
próby pozbawienia nas tego wspól-
nego dobra – twierdzi burmistrz. 

Władze Piastowa przedstawi-
ły kolejarzom inne rozwiązanie, 
nie wymagające wycinki i mon-
tażu szarych ekranów, które sa-
me w sobie również nie podobają 
się mieszkańcom. – Zapropono-
wałem, aby w ich miejsce wybu-
dować identyczny mur jak po 
drugiej stronie torowiska, niż-
szy niż instalacja PKP, będący 
elementem małej architektu-
ry i wpisujący się w otoczenie. 

Gdyby i to było nie do przyjęcia, 
to niech to będą ekrany przy-
pominające te w Milanówku, 
przezroczyste i nie tak wyso-
kie jak te betonowe – wyjaśnia 
Grzegorz Szuplewski. 

Co w tej sytuacji zamierzają zro-
bić kolejarze? – Naszym zadaniem 
jest spełnienie norm, w tym norm 
hałasu wymaganych w ochronie 
środowiska i ustalonych w zatwier-
dzonych dokumentach. Propo-
zycje władz Piastowa będziemy 
analizować pod tym właśnie 

kątem. Zaznaczam jednak, że 
fakt iż od jednej strony torowi-
ska wystarcza mur, nie oznacza, 
że od drugiej można zastosować 
to samo rozwiązanie – mówi Miro-
sław Siemieniec, rzecznik praso-
wy PKP PLK. – Nie zamierzamy 
ustawiać więcej ekranów niż po-
trzeba, ale nie możemy rezygno-
wać tam gdzie to jest konieczne. 
W drodze dialogu z władzami Pia-
stowa i mieszkańcami będziemy 
starali się znaleźć najlepsze roz-
wiązanie – dodaje. 

dok, nie wyciszają wcale hałasu 
przejeżdżających pociągów, to 
jeszcze kolidują z drzewami, któ-
re rosną tu od pokoleń i nikomu 
nie przeszkadzają – mówi jeden 
z mieszkańców Piastowa.

– PKP zwróciło 
się o pozwolenie na 
wycinkę trzynastu 
drzew. Odmówiłem 
i takiej zgody na 
pewno nie będzie 
– mówi burmistrz 
Piastowa 

c
zy

Te
ln

ik

 Ekrany na stacji w Piastowie wywołały kontrowersje
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

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

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

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

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

Poszukuję Pracowników
Ochrony w Pruszkowie 
695-155-927 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239

 ► Zatrudnimy frezera CNC 
oraz szlifi erza narzędziowego. 
Milanówek. 227558435, 
(po 16  kom 605859696) 

 ► 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  

 ► Zatrudnimy sprzątaczki 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Umowa o pracę. 

 ► Wynagrodzenie 1 800 zł/miesiąc. 
Praca na terenie Pruszkowa. 
Tel. kontaktowy 509 111 221 
lub 146816262 

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 kamienicy 
w samym centrum Pruszkowa, 
po generalnym remoncie 
(w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z wc oraz 
prysznicem 4m2 oraz przedpokój 
4m2. Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

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

 ► Sprzedam mieszkanie 
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 

 ► 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

 ► 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

 ► 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 

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

 ► Spawanie tworzyw 516 315 195 

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 

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

 ► 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

Praktykę stomatologiczną 
(dwa kompletnie wyposażone 
stanowiska) sprzedam. 606 724 716 

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

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.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Kościuszki 
do ul. Powstańców w Pruszkowie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wycinką drzew i krzewów kolidujących  
z planowaną inwestycją.
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
•	 99/15, 99/8, 99/6, 99/14, 99/10, 99/3,99/1, 99/4 – obr. 19.
Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
•	 140/3, 357/3, 357/4 - obr. 19,
•	 109/7 – obr. 21.
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. 
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