
Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni 
poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20000 zł (tj. bez 
kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. 
Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania 
w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności faktycznych związanych  
z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Weź kredyt gotówkowy, spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci wszystkie zapłacone odsetki.  
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zapraszamy do Placówek Partnerskich Banku BPH:

Pruszków, ul. Niecała 4, lok. 4, tel. 22 730 48 09, 604 065 513
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Komunikacja miejska do poprawki
EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Autobusowa komunikacja 
miejska w Pruszkowie 
od dłuższego czasu 
budzi zastrzeżenia 
pasażerów. Czy i kiedy 
sytuacja ulegnie 
poprawie?

I lu podróżnych, tyle opinii. 
Jednak w przypadku prusz-
kowskich autobusów miej-

skich zazwyczaj nie są to oceny 
pochlebne. Zarzuty dotyczą roz-
kładów jazdy, sposobu poprowa-
dzenia tras, małej ilości połączeń. 
Największe kontrowersje budzi li-
nia nr 1, której zadaniem jest do-
wożenie pasażerów na dworzec 
PKP. Problem w tym, że grafi k 
„jedynki” rozmija się z kolejo-
wym rozkładem jazdy. Autobu-
sy docierają na miejsce zbyt 
wcześnie w stosunku do odjaz-
dów pociągów, lub kilka minut 

Pruszkowski urząd przymierza się do zmiany tras miejskich autobusów
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Spo wyruszeniu składów w kie-

runku Warszawy. 
O interwencję w tej sprawie 

wielokrotnie prosili nasi czytel-
nicy, jednak mimo przekazania ich 
uwag do urzędu miasta sytuacja 
nie uległa zmianie. – Interesuje 
mnie kwestia dla kogo jeździ ten 
autobus bo na pewno nie dla tych, 
którzy chcą zdążyć na Szybką Ko-
lej Miejską, choć tak powinno być 
w założeniu. Czy tak trudno jest 
raz na jakiś czas zmienić rozkład 
dostosowując go do kursowania 
pociągów? – oburza się Grzegorz. 

Argumentem, który najczę-
ściej pada w odpowiedzi o do-
stosowanie rozkładu jazdy do 
harmonogramu pociągów, jest 
tempo zmian w kolejowym gra-
fi ku. Ten tylko w lipcu zmieniał 
się czterokrotnie. Dla pasażerów 
nie jest to jednak wystarczające 
wyjaśnienie. – Linię ZS1 można 
było zaktualizować, pociągi Ko-
lei Mazowieckich i SKM można 
było zsynchronizować, autobu-
sy jako zastępcza komunikacja 

dla WKD i KM też można było, 
a u nas jednej linii nr 1, podkre-
ślam jednej małej linii, nie można... 
– ocenia cytowany wyżej czytelnik.

Linia nr 1 to niejedyny obiekt 
narzekań pasażerów. – A może ja-
kieś zmiany w połączeniu z Pia-
stowem? Nie każdy ma blisko do 
linii nr 3, która i tak dubluje się 
z Szybką Koleją Miejską. Poza 
tym, może ta komunikacja stała-
by się bardziej cywilizowana? Czy WiĘceJ  2 

„Non-Stop”
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

W niedzielę (16 sierpnia) kinomani 
przeżyją emocje. W ramach 
Pruszkowskiego Kina Letniego 
zobaczą „Non-Stop”, czyli fi lm 
akcji. Agent federalny Bill Marks 
musi uratować pasażerów oraz 
załogę samolotu opanowanego 
przez terrorystów.  2

ReKLAMA

naprawdę półgodzinna częstotli-
wość np. na linii nr 2 nie mogła-
by zostać zwiększona chociaż do 
15 minut? Pruszków to w koń-
cu spore miasto – twierdzi ko-
lejny czytelnik.

Dla pasażerów jest jednak świa-
tełko nadziei. Pruszkowski urząd 
przygotowuje się do zmiany orga-
nizacji komunikacji miejskiej. Plan 
zakłada, że nowa zacznie obowią-
zywać od stycznia przyszłego roku. 

Obecnie urząd prowadzi konsul-
tacje i czeka na propozycje miesz-
kańców. – Właśnie na takie, także 
krytyczne uwagi czekamy. Po to 
ogłosiliśmy konsultacje, aby wysłu-
chać propozycji i móc wprowadzić 
je w życie – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwestycji, Re-
montów i Infrastruktury Technicz-
nej Urzędu Miasta w Pruszkowie.

Przychodnia 
do rozbudowy

PIASTÓW

– W tej chwili jesteśmy na etapie 
opracowywania koncepcji 
rozbudowy przychodni przy 
ul. Wysockiego – mówi Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piastowa. 
Sama budowa prawdopodobnie 
rozpocznie się w przyszłym roku.  3

 Największe kontrowersje budzi linia nr 1, która dowozi pasażerów na dworzec

Pruszkowski urząd przymierza się do zmiany tras miejskich autobusów

Kontrowersje 
wokół tunelu 

GRODZISK MAZOWIECKI

O wątpliwościach co do wysokości 
przeprawy przy ul. Bałtyckiej 
pisaliśmy wielokrotnie. Teraz 
okazuje się, że karetki tunelem 
nie przejadą.   6
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PĘCICE MAŁE
Państwo Majewscy z Pęcic Małych 
(gm. Michałowice) otrzymali Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Pani Zofia i pan Józef są razem od 
70 lat! Poznali się jeszcze w cza-
sach II wojny światowej. Tuż po  
niej wzięli ślub. Pan Józef przez  
37 lat pracował na kolei, pani Zofia 

przez 25 lat udzielała się w szkol-
nictwie. Dziś państwo Majewscy 
mogą pochwalić się pokaźną ro-
dziną. Mają trzech synów, sześcio-
ro wnucząt i ośmiu prawnuczków. 
Państwo Majewscy otrzymali  
Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. W imieniu Prezydenta RP 

wręczył go wicewojewoda ma-
zowiecki Dariusz Piątek. Przypo-
mnijmy, że Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie są przyznawa-
ne osobom, które w jednym związ-
ku przeżyły co najmniej 50 lat.  
Państwu Majewskim życzymy  
kolejnych szczęśliwych lat. (AS)

Małżeństwo na medal: pani Zofia 
i pan Józef są razem już 70 lat

„Non-Stop”
w Kinie Letnim
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Kolejne projekcje  
w ramach 
Kina Letniego:
•	23 sierpnia  

Sekretne życie  
Waltera Mitty

•	30 sierpnia  
Jobs

PRUSZKÓW
Agent federalny  
Bill Marks ma trudne 
zadanie. Musi uratować 
pasażerów oraz załogę 
samolotu opanowanego 
przez terrorystów.  

W najbliższą niedzielę (16 
sierpnia) kinomani przeżyją 
ogromne emocje. W ramach 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go zobaczą „Non-Stop”, czyli 
film akcji. Obraz reżyserował 
Jaume Collet-Serra ( twórca 
m.in. hitu „Tożsamość”). W ro-
li głównej występuje Liam Ne-
eson (jako agent federalny Bill 
Marks). Gdy filmowy Bill wsia-
da do samolotu po kilkunastu 
minutach dostaje na swój za-
szyfrowany telefon wiadomość 
z żądaniem 150 milionów do-
larów okupu. W przeciwnym 
wypadku co 20 minut ginąć 
będzie pasażer samolotu. 
Jednak to dopiero początek. 
Przestępcom nie chodzi o pie-
niądze, stawka jest znacznie 
wyższa… Jak potoczą się losy 
pasażerów, załogi samolotu, 
Billa Marksa i zamachowców?

Miejsce projekcji to już stan-
dardowo pruszkowski plac Ja-
na Pawła II. Początek seansu 
o godzinie 20.30. Wstęp oczy-
wiście bezpłatny. Na miłośni-
ków kina czekają leżaki oraz 
krzesełka. Zapewniamy: fil-
mowe emocje gwarantowane!

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym jest Odyssey – nowy 
salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerami projektu są: 
Auto Service Zalewscy, Deca-
thlon Okęcie, Maximus Fa-
shion Center, Praktiker Polska, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej.

W kolejnych odsłonach 
Pruszkowskiego Kina Letniego 
zobaczymy: 23 sierpnia: „Se-
kretne życie Waltera Mitty”; 
30 sierpnia: „Jobs”.  (SD)  

Na Anielin trzeba poczekać
PRUSZKÓW
Park Anielin zostanie 
zmodernizowany, 
ale nieco później 
niż zakładano.

Dlaczego? Inwestycję trzeba 
wstrzymać ze względu na plano-
waną budowę nowego wiaduktu, 
który ma powstać na fragmencie 
tego terenu.

Zachodnia część Parku Anie-
lin znajduje się pomiędzy al. 
Wojska Polskiego, ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej, Czarną 
Drogą i rzeką Utratą. Dziś teren 
ten nie wygląda zbyt zachęcają-
co. Zniszczone boiska do siatków-
ki i koszykówki, niewielka górka, 
chodnik, kilka ławek.

Władze Pruszkowa od dawna 
planowały rewitalizację tego par-
ku, ale grunty nie należały do mia-
sta. Teraz sytuacja się zmieniła 
i włodarze zlecili przygotowanie 

projektu zagospodarowania tego 
terenu. Co zatem ma się tam zna-
leźć? Elementy umożliwiające 
uprawianie workoutu i parkouru, 
tor dla wrotkarzy, siłownia ple-
nerowa, ścianka wspinaczkowa, 
trzy boiska, niewielka scena. Nie 
zabraknie miejsca na ekspozycje 
prac artystycznych oraz tymcza-
sową scenę.

Pierwotnie zakładano, że pra-
ce związane z modernizacją tego 
obszaru zostaną przeprowadzone 
w przyszłym roku. Wiele jednak 

wskazuje, że tak się nie stanie. – 
Projekt był gotowy, ale Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzich chce 
na fragmencie tego terenu wybu-
dować wiadukt. Musimy teraz po-
czekać na ostateczną koncepcję 
drogowców i poprawić nasz pro-
jekt odcinając od niego teren pod 
wiadukt – wyjaśnia Andrzej Kró-
likowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. I dodaje: – Nie zmienia to 
faktu, ze ten teren pozostanie te-
renem rekreacyjnym, ale w nieco 
innym kształcie.  (AS) 

Konkretne zarzuty do funkcjo-
nowania autobusowej „jedynki” 
miasto odpiera. – Pojazdy na tej 
linii kursują z dużą częstotliwo-
ścią, co około 15 minut. Dowożą 
pasażerów na dworzec PKP, aby 
umożliwić przesiadkę nie tylko do 
SKM, ale także do pociągów Ko-
lei Mazowieckich. Naprawdę nie 
jest tak dramatycznie, szczególnie 
że rozkład jazdy pociągów potrafi 
zmienić się kilkanaście razy w cią-
gu miesiąca – wyjaśnia naczelnik 
Elżbieta Korach. 

Zgodnie z deklaracjami koleja-
rzy, ruch pociągów na linii skier-
niewickiej ma wrócić do względnej 
normy od września. Wtedy także 
zmodyfikowany zostanie grafik 
„jedynki”. Korach: – Od Zarządu 
Transportu Miejskiego w Warsza-
wie otrzymaliśmy już informa-
cję o wrześniowych zmianach. 
Uwzględnimy je w rozkładzie 
jazdy autobusów. 

Nieco inaczej wygląda spra-
wa linii nr 3, która łączy Prusz-
ków i Piastów. Jej trasa kształtem 
przypomina koło, a w drodze po-
wrotnej autobus przemierza inne 
ulice niż jadąc „tam”. Czy w miej-
sce „trójki” mogłyby pojawić się 
dwie oddzielne linie? – Trasa jest 
nietypowa, ale w ten sposób stara-
my się zaspokoić potrzeby zarów-
no mieszkańców dzielnicy Bąki, 
jak i tych, którzy przemieszcza-
ją się z rejonu ulic Warsztatowej 
i Broniewskiego – mówi przedsta-
wicielka pruszkowskiego urzędu. 
Jak dodaje, teoretycznie podzie-
lenie linii nr 3 byłoby możliwe, 
ale wymagałoby rozpisania no-
wych przetargów. – Wytyczenie 
nowych tras autobusów nie jest 

Dokończenie ze str. 1

Konsultacje potrwają do końca 
sierpnia. Opinie i wnioski moż-
na składać pisemnie w kancela-
rii miasta przy ul. Kraszewskiego 
(z dopiskiem „konsultacje ko-
munikacji miejskiej na terenie 
Pruszkowa”) lub elektronicz-
nie na adres prezydent@mia-
sto.pruszkow.pl. 

A co dokładnie proponują lo-
kalne władze? Poza czterema 
istniejącymi, na ulicach miasta 
mają pojawić się dwie nowe linie 
autobusowe. Na trasę mają wy-
jechać pojazdy oznakowane nu-
merami 5 i 6. Pierwsze połączą 
stację PKP w Pruszkowie z Ma-
lichami, drugie ruszą z Osiedla 
Staszica w kierunku Cmentarza 
Żbikowskiego. Kolejny pomysł 
to ujednolicenie opłaty za bilet 
miesięczny. Sugerowana cena to 
50 złotych dla posiadaczy Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca i 90 
zł dla pozostałych osób. Plano-
wane jest także wprowadzenie 
biletu jednorazowego bez ogra-
niczeń czasowych na daną linię 
i biletu godzinnego umożliwia-
jącego przesiadkę. Sugerowana 
cena to 1 zł dla posiadaczy Kar-
ty i 3 zł dla pozostałych.

tak proste jak może się wydawać 
na pierwszy rzut oka. Pojazdów 
nie można puścić osiedlowymi 
uliczkami, muszą one mieć od-
powiednią szerokość i promień 
skrętu. Trzeba wyznaczyć przy-
stanki, a nie wszędzie pozwala na 
to infrastruktura drogowa – wyja-
śnia Elżbieta Korach. 

Nie oznacza to, że zmiany są 
niemożliwe. – Czekamy na takie 
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Komunikacja do poprawki
Pruszkowski urząd przymierza się do zmiany tras miejskich 
autobusów. Czeka na propozycje od mieszkańców 

propozycje mieszkańców. Najle-
piej z konkretnym postulowanym 
przebiegiem tras. Chcemy, aby ko-
rekty zostały wypracowane wspól-
nie, dlatego apeluję, aby zgłaszać 
się do nas bezpośrednio – zazna-
cza naczelnik. 

Konsultacje  
w sprawie zmian  
w komunikacji 
potrwają do  
końca sierpnia
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7 sierpnia 2015 roku odeszła

Maria  
Konopka

wieloletni dyrektor LO  
im. Adama Mickiewicza w Piastowie

Łącząc się w głębokim żalu, wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim 

składają 

Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Pruszkowie

OgłOszenie

Dodatki Przedszkolak 2015 
i Przewodnik Edukacyjny
REGION
Już 21 sierpnia na 
łamach Gazety WPR 
i Portalu Wpr24  
pojawią się dwa 
tematyczne dodatki 
– Przedszkolak 2015 
i Przewodnik  
Edukacyjny.

W odpowiedzi na powta-
rzające się zapytania czy-
telników przygotowujemy 
specjalny wakacyjny prze-
gląd przedszkoli prywatnych 
oraz zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży. Dodatki 
ukażą się 21 sierpnia i będą 
prezentować wybrane pla-
cówki z regionu pruszkow-
skiego i grodziskiego.

Korzyści z zamieszczenia  
prezentacji:

•  publikacja w Gazecie WPR, 
21 sierpnia

•  publikacja na portalu 
WPR24

•  promocja dodatków  
na naszym facebookowym 
profilu

•  500 egzemplarzy Gazety 
WPR z dodatkiem będzie 
dystrybuowane podczas 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego, 23 sierpnia na 
pokazie filmu „Sekretne 
życie Waltera Mitty”.
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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

Wakacje na drogach
REGION
Znamy dotychczasowy 
wakacyjny bilans na 
drogach. Nie jest tak źle.

– Trudno powiedzieć, czy tego-
roczne wakacje będą bezpiecz-
niejsze od poprzednich gdyż 
się nie zakończyły. Natomiast 
zapowiada się dobrze. Wię-
cej będziemy wiedzieli na po-
czątku września – mówi kom. 
Dorota Nowak z pruszkow- 
skiej policji.

Od 1 lipca do 10 sierpnia 
w powiecie pruszkowskim od-
notowano 275 kolizji i 14 wy-
padków, zaś w grodziskim  
77 kolizji oraz dwa wypadki.  
Nie było ofiar śmiertelnych.

Do zdarzeń drogowych naj-
częściej dochodzi, gdy kierow-
cy nadmiernie przekraczają 
prędkość. Problemem jest też 
alkohol. Statystyki mówią o 16 
rowerzystach oraz 46 kierow-
cach aut jadących w naszym re-
gionie „po spożyciu”.  (SD) 

Piątek, 14 Sierpnia 2015



3GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

ReKLAMA

Burmistrz 
wierny miastu
PODKOWA LEŚNA
Burmistrz Podkowy 
otrzymał propozycję 
startu w wyborach do 
Sejmu. Odmówił. 

Dlaczego? – Byłbym niepoważ-
ny w stosunku do mieszkańców, 
z którymi odbyłem kilkadziesiąt 
rozmów. Nie zamierzam zosta-
wiać Podkowy Leśnej po kilku 
miesiącach urzędowania na sta-
nowisku burmistrza – wyjaśnia 
Artur Tusiński.

Burmistrz „wpadł w oko” 
dwóm podmiotom, które posta-
nowiły złożyć mu propozycje. 

Rozmowy były zaawansowane, 
jednak włodarz nie dał się prze-
konać. – Nie zamykam drogi do 
współpracy i mam nadzieję, że 
takowa nadal będzie istniała na 
szczeblu samorządowym. Roz-
mowy były poważne, prowadzo-
ne z różnymi osobami, jednak nie 
przekonały mnie do startu do Sej-
mu – mówi Tusiński.

I dodaje: – Jako burmistrz mam 
w Podkowie wiele do zrobienia. 
Oczywiście nie mówię „nie”, gdyż 
wszystko jest w życiu możliwe. Na 
politykę mam jeszcze czas. Teraz 
liczy się Podkowa Leśna.   (JM)

– Teraz liczy się 
Podkowa – mówi 
burmistrz Tusiński

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Za kadencji poprzedniego 
burmistrza nie udało 
się przekonać miejskich 
radnych do pomysłu 
rozbudowy przychodni 
przy ulicy Wysockiego. 
Co w tej sprawie robią 
obecne władze Piastowa?

P lacówka przy ulicy Wy-
sockiego 1 to fi lia Samo-
dzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Pia-
stun. Wraz z przychodnią przy 
ul. Reja zapewnia mieszkańcom 
dostęp do medycyny rodzinnej 
i pierwszego kontaktu. Dyrek-
cja co roku składa przed radnymi 
Piastowa sprawozdanie ze swojej 
działalności i dotąd nie było pro-
blemów z jego przyjęciem. Kło-
pot jest za to gdzie indziej. Od lat 
mówi się o problemach lokalo-
wych lecznicy przy Wysockiego. 

a pacjenci wciąż męczą się w ści-
sku. Ilu lekarzy może przyjmo-
wać na tych kilkudziesięciu 
metrach? Czy plany rozbudowy 
już całkowicie wzięły w łeb, bo od 

Przychodnia przy Wysockiego będzie rozbudowana
Inwestycja prawdopodobnie rozpocznie się w 2016 r. O jej kosztach władze miasta nie chcą jeszcze mówić

Dla pacjentów mamy dobrą wia-
domość. Pomysł nie trafi ł do szu-
fl ady. – W tej chwili jesteśmy na 
etapie opracowywania koncep-
cji rozbudowy przychodni – za-
pewnia Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. – W ciągu 
około dwóch, trzech tygodni bę-
dziemy mieć gotowe propozy-
cje – dodaje. 

Na razie zbyt wcześnie, aby 
mówić jak bardzo zmieni się 
lecznica i o ile zwiększy swoją 
powierzchnię. – Z przygotowa-
nych propozycji wybierzemy naj-
lepszą. Chcemy, aby rozbudowa 
odbywała się „na bazie” istnieją-
cego budynku przy Wysockiego. 
Na ten cel przeznaczone zostaną 
trzy sąsiadujące ze sobą działki 
– wyjaśnia Grzegorz Szuplewski. 
Sama budowa prawdopodobnie 
rozpocznie się w przyszłym ro-
ku. O jej kosztach władze miasta 
nie chcą jeszcze mówić. – Osza-
cujemy je na podstawie wybranej 
koncepcji – zaznacza burmistrz 
Piastowa. Obecnie placówka pod 

dłuższego czasu nic nie słychać na 
ten temat – zastanawia się jeden 
z mieszkańców Piastowa. 

Co w tej kwestii zamierzają 
zrobić obecne władze miasta? 

– Ma to być lecznica 
z prawdziwego 
zdarzenia, 
z odpowiednią 
infrastrukturą czyli 
np. parkingiem 
– mówi burmistrz 
Szuplewski
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 Placówka przy ul. Wysockiego 1 to filia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Piastun

swoimi skrzydłami ma ok. 5 tys. 
pacjentów. Rozbudowa przy-
chodni przede wszystkim po-
winna przełożyć się na poprawę 
ich sytuacji. Szuplewski: – Ma 
to być lecznica z prawdziwego 

zdarzenia, z odpowiednią infra-
strukturą czyli np. parkingiem. 

O konkretnych rozwiązaniach, 
które pojawią się w koncepcji roz-
budowy będziemy informować 
na bieżąco. 

W niewielkim, 80-metrowym 
budynku, zwyczajnie brakuje 
miejsca, aby zapewnić komfort 
pacjentom i lekarzom. 

Plany rozbudowy przychod-
ni w poprzedniej kadencji for-
sował były już burmistrz Marek 
Kubicki. W 2012 roku ogłoszo-
no, że inwestycja ruszy i zakoń-
czy się w 2014 r. Ten plan okazał 
się nierealny. 

Jeszcze w październiku ubie-
głego roku, tuż przed wybora-
mi samorządowymi, ówczesny 
włodarz proponował przezna-
czenie środków finansowych 
na opracowanie koncepcji po-
większenia lecznicy. Pomysł nie 
spotkał się jednak z akceptacją 
radnych. Dodatkowo pojawiły 
się problemy formalne związane 
z działką przy ul. Wysockiego. 
Swoje roszczenia do nierucho-
mości zgłosili spadkobiercy 
dawnych właścicieli. 

Sprawa, jak się wydawało, 
utknęła w martwym punkcie. – 
Miała być nowa przychodnia, 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy pruszkowskiej dzielni-
cy Bąki z niecierpliwością oczeku-
ją budowy szkoły. Magistrat ogłosił 
przetarg, w którym szuka wyko-
nawcy inwestycji. Obecnie dzieci 
z dzielnicy Bąki muszą docierać do 
Żbikowa (Szkoła Podstawowa nr 9), 
w rejon centrum miasta (SP nr 1), 

a czasami nawet do Piastowa. Ten 
stan ma ulec zmianie. Miasto ogło-
siło przetarg na wykonanie projektu 
oraz budowy placówki, która znaj-
dzie się przy ul. Jarzynowej. Naj-
pierw ma powstać szkoła, potem 
przedszkole i żłobek. – Założenia są 
takie, że nieco wcześniej skończona 

Duży krok w kierunku budowy
szkoły w dzielnicy Bąki

zostanie szkoła – mówi Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktu-
ry Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. Szkoła ma zostać 
przystosowana do potrzeb 350 
uczniów. Przedszkole pomieści 100 
dzieci, a żłobek o 50 więcej. (JM)

Piątek, 14 Sierpnia 2015
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GRODZISK MAZOWIECKI
Przy stacji WKD Grodzisk Mazowiec-
ki Radońska powstał parking dla jed-
nośladów.Wielu cyklistów podkreśla, 
że przy stacjach PKP i WKD brakuje 
stojaków na rowery. Potwierdzeniem 
ich słów są jednoślady poprzypinane 
do ogrodzeń znajdujących się w rejo-
nie poszczególnych stacji. Niestety 

pozostawione w ten sposób rowery 
często stają się łupem złodziei. Naj-
częściej stojaki rowerowe w rejonie 
przystanków kolejowych ustawia-
ją gminy. Jednak niedawno naprze-
ciw oczekiwaniom cyklistów wyszła 
Warszawska Kolej Dojazdowa. Jed-
noślady można wygodnie zostawiać 

Możesz zostawić swój 
jednoślad przy stacji WKD

przy stacji Grodzisk Mazowiecki 
Radońska. „Na parkingu znajduje 
się 60 stojaków rowerowych, 
zapewniających możliwość pozo-
stawienia 120 rowerów. Zachęcamy 
do korzystania z nowych miejsc 
postojowych dla rowerów.” – czyta-
my w komunikacie WKD. (AS)
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 Roboty na Długiej nikogo już nie dziwią 
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Willa Niespodzianka będzie 
prawdziwą niespodzianką
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski magistrat 
ogłosił przetarg na 
wykonanie projektu 
modernizacji willi 
Niespodzianki. 
W obiekcie ma powstać 
centrum informacyjno-
-administracyjne 
i rozwoju 
przedsiębiorczości 
oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu
społecznemu.

Willa Niespodzianka przy ul. 
Kościuszki to jeden najciekaw-
szych budynków w Grodzisku 
Mazowieckim. Wyglądem 
przypomina miniaturowy za-
meczek. Charakterystycznym 
elementem jest smukła wie-
życzka z iglicowym dachem. Bu-
dynek został zaprojektowany 
i wybudowany w 1906 r. przez 
Józefa Moszyńskiego. W 1932 
roku rodzina sprzedała obiekt. 
Nowym nabywcą został felczer 
Maurycy Freidlich, do końca 
XX w. willa należała do jego 
spadkobierców. Czasy II woj-
ny światowej oszczędziły budy-
nek, jednak jego wyposażenie 
zostało rozkradzione. Obiekt 
ma status zabytku. Pod koniec 
ubiegłego roku gmina Grodzisk 
Mazowiecki odkupiła budynek 
od prywatnych właścicieli.

Już wtedy było wiadomo, że 
Niespodzianka będzie przezna-
czona na cele publiczne. Zakła-
dano, że znajdzie się w niej 
biblioteka. Kilka miesięcy temu 
pojawił się pomysł przeniesie-
nia tam Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz samego magistratu. 
Urząd gminy miałby znaleźć się 
w nowym skrzydle. – Na pew-
no chcemy, aby nowy budynek 
był dostępny dla mieszkańców 
i dostosowany do potrzeb – mó-
wił w kwietniu tego roku Piotr 

Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska. Teraz pojawiła się no-
wa koncepcja. W willi ma być 
utworzone centrum informa-
cyjno-administracyjne i roz-
woju przedsiębiorczości oraz 
przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu.

Grodziski magistrat ogłosił 
już przetarg na wykonanie kon-
cepcji i opracowanie dokumen-
tacji projektowej. Zwycięzca 
przygotuje projekt częścio-
wej przebudowy i remontu 
willi Niespodzianka. To nie 
wszystko: do jego zadań nale-
żeć będzie również zaprojekto-
wanie nowego budynku, który 
ma być przeznaczony na cele 
administracyjno-społeczne. 
Warto dodać, że oba projekty 
mają łączyć się w całość, ale 
wykonawca ma przygotować 
też osobny wariant dotyczący 
tylko remontu Niespodzianki.

Dokumentacja projek-
towa powinna być gotowa 
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usunęło 
kurtynę
PRUSZKÓW
W gorące dni najlepiej 
się ochłodzić. 
Niestety, nie można 
tego już uczynić 
w pruszkowskim 
Parku Kościuszki. 
Stała tam kurtyna 
wodna, ale została 
usunięta.

Informacja o likwidacji kur-
tyny wzburzyła mieszkań-
ców Pruszkowa. Przecież 
upały nie ustały, więc in-
stalacja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Dlacze-
go zniknęła? – Skontaktowa-
li się z nami przedstawiciele 
MPWiK, którzy przekazali 
nam informację, że mają co-
raz mniejsze ciśnienie wody. 
Magistrala nie jest jeszcze 
do końca z zmodernizowana 
i są miejsca w mieście, gdzie 
ciśnienie jest bardzo niskie 
– mówił kilka dni temu An-
drzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Wodociągowcy zapewnia-
ją, że mają potrzebne zapasy 
wody i cała sytuacja jest pod 
kontrolą. Te deklaracje potę-
gują zdziwienie mieszkańców 
Pruszkowa. Skoro wody jest 
pod dostatkiem, to dlaczego 
kurtyna musiała zniknąć? 
Zwłaszcza, że początkowo 
miała spełniać swoją funk-
cję do końca upałów.

Postanowiliśmy dowie-
dzieć się w Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji, co było powo-
dem zdemontowania instala-
cji. – Nie odpowiadaliśmy za 
montaż kurtyny. Zwróciliśmy 
się do władz miasta i straży 
pożarnej z prośbą, aby uzgad-
niano z nami lokalizację ta-
kich punktów. W związku 
z upałami istnieje taka ko-
nieczność. Przede wszystkim 
chodzi o właściwe funkcjono-
wanie sieci – wyjaśnia Ma-
rzena Wojewódzka z biura 
prasowego MPWiK. I doda-
je: – Najważniejsze jest dobro 
mieszkańców i to, aby woda 
miała właściwe ciśnienie.

W związku z zaleceniem 
MPWiK miasto zdecydowa-
ło się usunąć kurtynę z Par-
ku Kościuszki.  (JM)  

Rowerowa wyprawa historyczna
BRWINÓW
W sobotę (15 sierpnia) 
w Brwinowie wystartuje 
IV Historyczny 
Rajd Rowerowy.

To już nie pierwsza tego typu 
impreza, która organizowana 
jest pod auspicjami Towarzy-
stwa Przyjaciół Brwinowa. Tra-
sa rajdu prowadzić będzie przez 
kilka miejscowości. Organizato-
rzy postanowili sięgnąć głębiej do 
historii i zwrócić uwagę na wyko-
paliska archeologiczne. – Na IV 
wyprawie będziemy relacjonowa-
li przebieg wykopalisk, które zo-
stały odkryte w ostatnich latach 

w Brwinowie, Żukowie i Tłustym 
– mówi Grzegorz Przybysz, je-
den z organizatorów rajdu i lo-
kalny historyk.

Początek trasy w Brwinowie, 
następnie rowerzyści udadzą 
się do Żukowa, gdzie zwiedzą 
drewniany kościół oraz wysłu-
chają prelekcji o wykopaliskach. 
Kolejnym punktem na trasie bę-
dzie miejscowość Tłuste. Potem 
rowerzyści udadzą się do Błonia, 
Rokitna i wrócą do Brwinowa. – 
To jest prawdziwa wyprawa hi-
storyczna. Chcemy krzewić 
zainteresowanie historią wśród 
społeczeństwa, zwłaszcza tą lo-
kalną, która jest bardzo ciekawa. 

Sięgamy do czasów I i II wojny 
światowej, ale tym razem pochy-
limy się na wykopaliskami, które 
na naszym terenie są imponują-
ce – tłumaczy Przybysz.

I dodaje: – Historyczny Rajd 
Rowerowy to wyjątkowa im-
preza. Wszystkich serdecznie 
zapraszam.

Rajd rozpocznie się o godzi-
nie 9.30. Przewidywany powrót 
z trasy o godz. 14. Nie trzeba do-
konywać zapisów, wystarczy sta-
wić się w sobotę rano przy przy 
skwerku z fontanną w Brwino-
wie. Trzeba zabrać ze sobą dwie 
kamizelki odblaskowe oraz tor-
bę medyczną.  (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Co roku na ul. Długiej 
w Pruszkowie były 
prowadzone wykopy. 
Tak jest i teraz. Kierowcy 
zastanawiają się, 
czego dotyczą prace 
prowadzone na tej 
ważnej drodze.

U lica Długa znajduje się 
w dzielnicy Żbików. Dro-
ga sześć lat temu prze-

szła generalny remont, którego 
koszt wyniósł około 3,5 mln zł. 
Starostwu Powiatowemu w Prusz-
kowie udało się nawet pozyskać 
dofi nansowanie do tej inwesty-
cji z funduszy unijnych. 

Kierowcy jednak nie nacie-
szyli się drogą zbyt długo. W li-
stopadzie 2010 r., niespełna rok 
po zakończeniu modernizacji, 
doszło do dużej awarii – zawa-
lił się strop kanału przełazowe-
go. Naprawa trwała ponad rok. 
Potem awarii było jeszcze kilka. 
Nawierzchnia ulicy po wszyst-
kich pracach została odtworzo-
na, ale naruszenie konstrukcji 
sprawiło, ze w wielu miejscach 
droga zaczęła się zapadać. 

Obecność robotników na Dłu-
giej nikogo już nie dziwi. Kierow-
cy i mieszkańcy zastanawiają się 
jedynie, co tym razem jest napra-
wiane. – Czym znów zajmują się 
„specjaliści” z MPWiK? Ponownie 

MPWiK. I dodaje: – Tymczaso-
wy zabruk został już wykonany, 
w przyszłym tygodniu zostanie 
położna warstwa asfaltowa. Pra-
ce związane z modernizacją
kanału nie mają wpływu na zakłó-
cenie dostaw wody do okolicz-
nych mieszkańców.

Niestety, nie mamy dobrych 
informacji dla kierowców. Oka-
zuje się, że zakończenie prac nie 
oznacza, że wodociągowcy znik-
ną z Długiej. W przygotowaniu są 
już następne roboty. – W przy-
szłym tygodniu w ulicy Długiej, 
w chodniku na fragmencie od ul. 
Ludowej do ul. Pilnikowej, roz-
pocznie się również przebudowa 
blisko 180-metrowego odcin-
ka wodociągu – zaznacza Woje-
wódzka. – Ponowne włączanie 
zmodernizowanego przewodu 
do eksploatacji może wiązać się 
z krótkotrwałym wstrzymaniem 
dostaw wody do okolicznych bu-
dynków, o czym mieszkańcy zosta-
ną poinformowani – podkreśla. 

rozkopali ulicę Długą w Pruszko-
wie – zastanawia się Grzegorz.

O odpowiedź na to pytanie po-
prosiliśmy przedstawicieli Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. – W ulicy 
Długiej, na odcinku od ul. Mo-
stowej do ul. Słowackiego, trwa 
modernizacja kolektora sani-
tarnego „C”. Roboty potrwają 
do końca przyszłego tygodnia. 

Znów wykopy na ulicy Długiej
Na odcinku od ul. Mostowej do ul. Słowackiego 
wodociągowcy modernizują kolektor sanitarny „C”

W związku z wykonaniem punk-
towych wykopów, nawierzchnia 
będzie odtwarzania w miejscach 
ingerencji – wyjaśnia Marzena 
Wojewódzka z biura prasowego 

Wodociągowcy 
nie znikną z ulicy. 
Planowane są 
kolejne roboty
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w przyszłym roku. Grodziski 
magistrat zapewnia, że gdy tyl-
ko projekty zostaną zatwierdzo-
ne ruszy postępowanie, w któ-
rym wybrany ma zostać wyko-
nawca prac. Ile może kosztować 
rewitalizacja Niespodzian-
ki? Wiceburmistrz Galiński: 
– Szacujemy, że będzie to kwo-
ta rzędu 8-10 mln zł. Budynek 
będzie w pełni zinformatyzo-
wany i wyposażony.  (AS)

Dokumentacja 
projektowa 
powinna 
być gotowa 
w przyszłym roku

wodociągowcy modernizują kolektor sanitarny „C”
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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

ReKLAMA

ReKLAMA

Nie ma obawy, wody nie zabraknie
REGION
Żar leje się z nieba. 
Woda jest niezbędna, 
ale pojawiają się obawy 
czy jej wystarczy?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji zapewnia, 
że w Pruszkowie nie powinny wy-
stąpić problemy z wodą. Poziom 
wody w Wiśle stopniowo obniża 
się, ale zagrożenia nie ma. Drugi 
zbiornik gwarantuje bezpieczeń-
stwo. – Nie przewidujemy żad-
nych utrudnień w dostawie wody. 
Mamy drugi zbiornik, z którego 

korzystamy i jest on gwarancją 
bezpieczeństwa oraz stabilno-
ści dla naszych klientów. Nie ma 
zagrożenia, że wody zabraknie 
– zapewnia Marzena Wojewódz-
ka z biura prasowego MPWiK.

Również mieszkańcy Milanów-
ka mogą spać spokojnie. – Póki co 
nie są planowane żadne wyłączenia 
oraz ograniczenia w dostawie wody 
– mówi Magdalena Kazimierczuk 
z Milanowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. 
I dodaje: – Warto zwrócić uwagę, 
że mogą wystąpić problemy zwią-
zane z ciśnieniem. Chwilowo może 

ono być mniejsze. Mamy zabezpie-
czenie pod względem ilościowym 
w związku z pozyskaniem wody 
z jednego z ujęć w Grodzisku.

Także mieszkańcy gmin Micha-
łowice (w tym Komorowa) oraz 
Grodziska Mazowieckiego mogą 
być spokojni. Nie ma przesłanek, 
aby wody mogło zabraknąć. Kwe-
stią wartą uwagi jest ciśnienie, któ-
re w Komorowie w porze nocnej 
może ulec obniżeniu. W ciągu dnia 
takie problemy nie powinny się po-
jawiać. Wodociągowcy apelują, aby 
jednak zachować umiar w podle-
waniu ogródków i posesji.  (JM) 

Szwedzkie Góry staną się atrakcją

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Kolejny zielony teren 
w gminie Grodzisk 
Mazowiecki zmienia 
oblicze. Tym razem 
chodzi o pozostałości 
wczesnośredniowiecz-
nego grodu Szwedzkie 
Góry. Powstaje tam 
ścieżka edukacyjna.

S zwedzkie Góry lub jak 
potocznie przyjęło się 
mówić Szwedzkie Gór-

ki, to jeden z najcenniejszych 
i najstarszych zabytków na Ma-
zowszu. Górki są bowiem pozo-
stałością po średniowiecznym 
grodzisku i znajdują się na te-
renie Chlebni. Początkowo 
powstała tu osada otwarta lud-
ności kultury łużyckiej. W X-XI 
wieku zmieniła się w grodzisko. 
W XII powstał gród o charak-
terze obronnym. Był to jedyny 
taki obiekt w okolicy, prawdo-
podobnie siedziba rycerska. Jej 
istnienie zakończył pożar.

Szwedzkie Góry stały się sta-
nowiskiem archeologicznym. Od 
kilku miesięcy trwają tam prace 
związane z uporządkowaniem 
i oczyszczaniem terenu. Wały 
dawnego grodu zostały odsłonię-
te, teren oznaczony specjalnymi 
drewnianymi kłodami. Zadba-
no również o drzewa i krzewy 

na górkach. Niegdyś zapomnia-
ny obszar ma szansę stać się hi-
storyczną wizytówką Grodziska, 
przyciągać turystów i miłośników 
dawnych dziejów. 

Rewitalizację terenu Szwedz-
kich Górek prowadzą pracowni-
cy grodziskiej Willi Radogoszcz. 
Niebawem teren w nowej od-
słonie będzie dostępny dla 

gotowuje I Piknik Historyczny.  
– U podnóża Szwedzkich Gór 
wyrośnie wioska średniowiecz-
na, w której można będzie podzi-
wiać kunszt bojowy piastowskich 
wojów, oglądać przy pracy daw-
nych rzemieślników, spróbować 
sił w strzelaniu z łuku i innych 
grach sprawnościowych, skosz-
tować potraw średniowiecznej 
kuchni i wybić pamiątkową mo-
netę – wylicza Łukasz Nowacki 
z Willi Radogoszcz. – Nie zabrak-
nie śpiewów, tańców i gawęd hi-
storycznych, a zwieńczeniem 
imprezy będzie spektakl teatru 
ognia. Uzupełnieniem pikniku 
będą spotkania z archeologami 
oraz inauguracja ścieżki eduka-
cyjnej Tajemnice Szwedzkich Gór 
– dodaje.

Impreza odbędzie się 13 wrze-
śnia (niedziela) na łące u wylotu 
ul. Ordona. Start zaplanowa-
no o godzinie 14, a fi nał pikniku 
przewidziano na godz. 20.

Patronem medialnym I Pik-
niku Historycznego są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. 
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Pracownicy Willi Radogoszcz rewitalizują zabytkowy teren

mieszkańców. Miłośnicy histo-
rii poznają szereg tajemnic skry-
wanych w tym miejscu. Willa 
Radogoszcz w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, przy-

Uzupełnieniem 
pikniku będzie 
m.in. inauguracja 
ścieżki edukacyjnej 
Tajemnice 
Szwedzkich Gór 

Pracownicy Willi Radogoszcz rewitalizują zabytkowy teren
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Zastępcza linia autobusowa
ZS1 niebawem zniknie
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
i Piastowa korzystają 
z zastępczej linii 
autobusowej ZS1, ale 
już niedługo ona zniknie.

Linia będzie kursowała do 31 
sierpnia. Przypomnijmy, że 
ZS1 daje mieszkańcom moż-
liwość dotarcia do Warszawy 
w związku z utrudnieniami 
spowodowanymi przez re-
mont torowiska.

– W najbliższym czasie 
planowane jest zakończenie 
utrudnień na linii kolejowej 
nr 1 na odcinku Pruszków – 
Warszawa Zachodnia. Zosta-
nie przywrócona podstawowa 
organizacja ruchu kolejowego, 
nie będzie więc konieczności 
uruchamiania linii autobuso-
wej, która zastępuje odwołane 
pociągi – informuje Magdale-
na Potocka z biura prasowego 
Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie.

Czy istnieje możliwość, aby 
pojawiła się stała linia auto-

busowa z Pruszkowa do War-
szawy? Potocka: – Nie planu-
jemy uruchomienia na stałe 
linii autobusowej. Najkrótszy 
czas dojazdu z Pruszkowa do 
Warszawy zapewniają pociągi. 
Mają one również największą 
zdolność przewozową.

Zatem linia ZS1 będzie funk-
cjonowała jeszcze przez nieco 
ponad dwa tygodnie. Wraz 
z końcem wakacji skończą się 
utrudnienia na kolei i mieszkań-
cy Pruszkowa będą mogli korzy-
stać z innych form transportu, 
w tym także z WKD. Piastowia-
nie do dyspozycji mają autobusy 
linii 716 i 717. Prawdopodob-
nie z początkiem września będą 
też mogli korzystać z transpor-
tu kolejowego.  (JM) 

Kino „Baśń” po remoncie będzie jak z baśni?
PIASTÓW
W kinie „Baśń” 
remont generalny. 
Co zrobiono i jakie zmiany 
czekają placówkę?

„Baśń” to jedyne kino w Piasto-
wie i bliskiej okolicy. Budynek 
i jego wnętrze pamiętają lata 
70-te ubiegłego wieku. Dlatego 
potrzebny był remont general-
ny. Ruszył kilka miesięcy temu.

Wykonano już szereg robót. 
Jakich? – Jesteśmy po wymia-
nie podłogi, wyremontowaliśmy 
dach oraz ściany. Przed nami po-
zostało jeszcze wiele pracy, ale już 
można pokusić się o stwierdze-
nie, że sala kinowa zmieniła się 
nie do poznania – mówi Wanda 
Przybylak, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie. 
I dodaje: – Dach wymagał ocie-
plenia oraz położenia nowych

izolacji przeciwwilgociowych oraz 
przeciwwodnych. W sali kinowej 
zrobiliśmy ściany w ciemnych ko-
lorach z ciekawym oświetleniem.

Co jeszcze zostanie zmoder-
nizowane? – Przed nami zakup 
i montaż systemu nagłośnienia, 
aby jakość odbioru była na wy-
sokim poziomie oraz remont 

starać się o kolejne środki fi nan-
sowe na zakup foteli i projektora 
cyfrowego oraz nowego ekranu 
– odpowiada Przybylak.

Pracownicy kina wpadli na 
ciekawy pomysł zdobycia do-
datkowych środków finanso-
wych. Chodzi sprzedaż starych 
(z lat 70-tych) krzeseł w jakie 
była wyposażona sala kinowa. 

Każdy zainteresowany mógł 
zdobyć stylowy mebel jednak 
trzeba było się spieszyć, bowiem 
rozeszły się natychmiastowo. 
– Sprzedaliśmy wszystkie 200 
sztuk krzeseł – podkreśla Wan-
da Przybylak.Prace powinny się 
zakończyć na początku paździer-
nika. Póki co kino jest oczywiś-
cie zamknięte.  (SD) 

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do sprawy 
budowy przeprawy 
pod torami PKP 
w Grodzisku 
Mazowieckim. 
Są zaskoczenia.

Inwestycja w ciągu ulicy Bał-
tyckiej wkroczyła w decydu-
jącą fazę. Jej powstawaniu od 

początku bacznie przyglądają 
się mieszkańcy, którzy obawia-
ją się, czy wraz z oddaniem tu-
nelu do użytku nie pojawią się 
niemiłe niespodzianki. O wąt-
pliwościach co do wysokości 
podziemnej przeprawy pisali-
śmy wielokrotnie. Inwestor, czy-
li PKP Polskie Linie Kolejowe 
zapewniał,  że skorzystają z niej 
samochody osobowe i mniej-
sze pojazdy służb ratunkowych, 
w tym karetki pogotowia. – Bu-
dowa każdego obiektu tego typu 
wymaga bezwzględnie uzgodnień 
z zarządcą dróg i co za tym idzie 
ze służbami ratunkowymi. Bez 
takich uzgodnień przeprowadza-
nych na etapie projektowania nie 
mielibyśmy prawa rozpoczynać 
inwestycji – deklarował jeszcze 
w maju Maciej Dutkiewicz z biu-
ra prasowego PKP PLK. 

Tymczasem okazuje się, że am-
bulansy jednak będą musiały ko-
rzystać z innej drogi. – Tunelem 
będą mogły przejechać pojazdy do 
2,3 metra wysokości – informuje 
teraz Karol Jakubowski, również 
z biura prasowego PKP PLK. Ka-
retki, z których w Grodzisku ko-
rzysta pogotowie, są wyższe. – To 
mercedesy sprintery, które mają 
wysokość około 3,1 metra – mówi 

dojazdu dla służb ratunkowych? 
– Karetki będą musiały korzystać 
z wiaduktu. W tej chwili kultura 
kierowców jest już na takim po-
ziomie, że nie blokują możliwości 
przejazdu i ustępują drogi – oce-
nia Galiński.

Kolejne wątpliwości miesz-
kańców dotyczą szerokości cią-
gu dla pieszych i rowerzystów. 
– Proszę o interwencję w spra-
wie budowy chodników w po-
wstającym w Grodzisku tunelu. 
Przy ulicach Bałtyckiej i Żytniej 
są one stanowczo za wąskie. 
W ulicy Narutowicza chodnik 
jest poprowadzony w taki spo-
sób, że minięcie się dwóch ro-
werów graniczy z cudem. Czemu 
chodnik w tej ulicy nie jest po-
prowadzony w stronę przystanku 
autobusowego lub nawet dalej, 
w stronę nowych bloków? Tak 
samo wąsko jest z drugiej stro-
ny, od ulicy Żytniej – napisał do 
naszej redakcji Ryszard.

Jak zapewniają kolejarze, 
w samym tunelu nie powinno 
być problemów ze swobodnym 

Magdalena Orłowska, rzecznik 
prasowy Falck Medycyna.

Co na to władze Grodziska? 
– Od początku mowa była o tym, 
że tunel będzie wysoki na 2,5 met-
ra, aby nie dopuścić do ruchu sa-
mochodów ciężarowych w rejonie 

Kontrowersje wokół tunelu 
Podziemną przeprawą w ciągu ulicy Bałtyckiej karetki pogotowia nie przejadą

poruszaniem się po chodniku 
i ścieżce. – Chodnik dla pie-
szych ma dwa metry szeroko-
ści, natomiast ścieżka rowerowa 
trzy metry, co gwarantuje pełną 
swobodę mijania się pieszych 
i rowerzystów – twierdzi Ka-
rol Jakubowski.

Tyle, jeżeli chodzi o samą 
przeprawę i fragment, który le-
ży w kompetencji PKP. A co z uli-
cami zarządzanymi przez miasto? 
– Ulica Żytnia zostanie przebu-
dowana, prace obejmą także 
chodniki. Podobny zakres prac 
przewidziany jest na Narutowi-
cza. Urząd miejski przygotowu-
je się do rozpisania niezbędnych 
przetargów – zapewnia wicebur-
mistrz Galiński.

A kiedy poznamy fi nalny efekt 
prac przy tunelu pod torami? 
– Kończymy proces formalnego 
oddania wiaduktu kolejowego do 
eksploatacji – mówi Karol Ja-
kubowski z PKP PLK. Prawdo-
podobnie pierwsze samochody, 
choć nie karetki, pojadą ul. Bał-
tycką we wrześniu. 

ulicy Bałtyckiej – twierdzi Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. Czy 
to oznacza, że ważniejsze jest 
ograniczenie wjazdu dla du-
żych samochodów niż ułatwienie 

– Od początku 
mowa była o tym, 
że tunel będzie 
wysoki na 2,5 
metra – twierdzi 
wiceburmistrz 
Piotr Galiński
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kabiny projektorowni. Na to 
mamy pieniądze pochodzące 
z dofi nansowania przez Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. Będziemy 

Prace powinny 
się zakończyć 
na początku 
października
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REGION 
Zmiana na stanowisku szefa komi-
sariatu policji w Michałowicach. 
Funkcję komendanta tej jednost-
ki objęłą kom. Małgorzata Pietru-
siak. Uroczysta „zmiana warty” 
odbyła się pod koniec lipca. No-
wego komendanta wprowadził 
mł. insp. Karol Siedlak, I zastępca 

komendanta powiatowego poli-
cji w Pruszkowie. Meldunek (na rę-
ce mł. insp. Karola Siedlaka) złożył 
asp. Krzysztof Iwański, zastępca 
komendanta komisariatu w Micha-
łowicach. Po odczytaniu rozkazu 
komisariat w Michałowicach zo-
stał przekazany kom. Małgorzacie 

Pietrusiak. Do zmiany doszło 
także w komisariacie policji 
w Brwinowie. Jego nowym ko-
mendantem został podkom. Piotr 
Ziembiński (był wcześniej szefem 
komisariatu w Michałowicach). 
Zastąpił on na tym stanowisku 
kom. Marcina Piątkowskiego. (SD)

Zmiana warty na stanowiskach
komendantów komisariatów
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Podziemną przeprawą w ciągu ulicy Bałtyckiej karetki pogotowia nie przejadą

 Tunel ma być gotowy we wrześniu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Leszczynowej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w ha

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

1. 21/187 0,0447 111.750 11.200 1.118

2. 21/188 0,0265 66.250 6.700 663

3. 21/189 0,0277 69.250 7.000 693

4. 21/190 0,0422 105.500 10.600 1.055

5. 21/192 0,0408 102.000 10.200 1.020

6. 21/193 0,0253 63.250 6.400 633

7. 21/194 0,0357 89.250 9.000 893

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2015 r.  
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A  
w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, 
niezabudowane, uporządkowane, teren płaski. Uregulowane  
w KW WA1G/00007183/3. Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, jednostka D, przedmiotowe 
działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną/budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych – sym-
bol D 24-MN. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 
0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 War-
szawa do dnia 14.09.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych 
osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT  
– 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na 
stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gos- 
podarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzis- 
ku Maz., ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – sta-
nowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

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

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

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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ReKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PODKOWA LEŚNA
Z krajobrazu 
Podkowy zniknęły 
kolejne drzewa. 
Tym razem akacje, 
które „zatrzymały 
się” na liniach 
energetycznych.

P odkowa Leśna ma sta-
tus miasta-ogrodu. Cały 
teren jest objęty opieką 

konserwatora zabytków. Bez jego 
zgody nie można wyciąć czy na-
wet przyciąć drzew. Nawet jeśli 
zagrażają one bezpieczeństwu. 

– Kolejne drzewa w Podko-
wie kończą swój żywot, tym ra-
zem akacje, które zatrzymały się 
na kablach średniego i niskiego 
napięcia, zagrażając poważnie 
mieniu. Przykre, ale nieuchron-
ne – napisał na Facebooku Artur 
Tusiński, burmistrz Podkowy 
Leśnej. – Akcja podnoszenia 
i obcinania konarów trwała cały 
dzień (7 sierpnia – przyp. red). 

drzew ze statusem pomnika 
przyrody. Okazy są chore i zagra-
żają bezpieczeństwu. Natomiast 

Wsparła nas jednostka Powia-
towej Straży Pożarnej i chwała 
im za to – dodał.

Jak się okazało, drzewa już 
wcześniej zgłoszono do wycin-
ki. Ale miasto czekało na zgodę 
konserwatora. – To już kolejna 
akacja z tego szpaleru, która, 
ot tak sobie, złamała się w tym 
miesiącu – podkreślił burmistrz. 
Tusiński już zapowiedział, że 
w miejscu wyciętych drzew po-
sadzone zostaną nowe okazy.

Warto dodać, że w ostatnim 
czasie podkowiańscy radni wy-
razili zgodę na wycinkę czterech 

Przyszła pora na akacje, poszły pod topór
Podkowa walczy z problemem drzew przy liniach energetycznych

Podkowa w różny sposób chce 
walczyć z problemem drzew ro-
snących przy liniach niskiego 
i średniego napięcia. Burmistrz 
Tusiński podkreśla, że od począt-
ku kadencji walczy o utworzenie 
w magistracie stanowiska Miej-
skiego Konserwatora Zabytków. 
Drugi sposób to likwidacja napo-
wietrznych linii energetycznych. 
– Kablowanie rozpoczniemy od 
linii średniego napięcia, które są 
wyposażone w przewody nieizo-
lowane – mówi Tusiński.

W tym roku pod ziemią znaj-
dzie się aż 12 km kabli. Gdzie 
pojawią się instalacje? W pierw-
szym etapie na ulicach: Akacjowej, 
Bluszczowej, Bukowej, Mickiewi-
cza, Topolowej, Reymonta oraz 
na odcinku Młochowskiej i Jana 
Pawła II. W drugim etapie roboty 
przeniosą się na Błońską, Główną, 
Myśliwską, Słowiczą, Szpaków, 
Wróbla i Warszawską.

Likwidacja napowietrznych 
linii energetycznych powinna 
zminimalizować awarie, których 
główną przyczyną są w Podkowie 
właśnie łamiące się drzewa. 
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Podkowa walczy z problemem drzew przy liniach energetycznych

30 lipca na ul. Myśliwskiej runę-
ło drzewo, na kilka godzin blo-
kując przejazd.

Drzewa wcześniej 
zgłoszono do wycinki. 
Ale miasto czekało 
na zgodę konserwatora 

ReKLAMA
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PRUSZKÓW 
W niedzielne (9 sierpnia) popołu-
dnie mężczyzna dokonał kradzieży 
w sklepie Biedronka przy Al. Jero-
zolimskich w Pruszkowie. O  zda-
rzeniu poinformował nas czytelnik. 
– W sklepie Biedronka doszło do roz-
boju. Mężczyzna dokonał kradzie-
ży, a następnie pobił pracownika 

ochrony i uciekł – napisał w wiado-
mości przesłanej na adres kontakt@
wpr24.pl. Złodziej chciał wykonać 
swoje dzieło perfekcyjnie, ale czę-
ściowo „powinęła mu się noga”. Na 
jego zachowanie uwagę zwrócił 
ochroniarz. Sprawca jednak zbiegł 
ze skradzionymi przedmiotami. 

Złodziej zbiegł ze sklepu
z ukradzionymi artykułami

– Dokonano kradzieży artykułów 
spożywczych. Mężczyzna zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Policja przeszu-
kała tereny pobliskich osiedli, jednak 
nie znalazła nikogo. Trwają czynno-
ści, które mają na celu rozwiązanie 
tej sprawy – mówiła kom. Dorota 
Nowak z pruszkowskiej policji. (JM)
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W weekend zlot ryczących maszyn
GRODZISK MAZOWIECKI
Wspaniali motocykliści 
na ryczących 
maszynach będą 
rządzić w ten weekend. 
W podgrodziskim 
Natolinie odbędzie 
się „Moto Grodzisko” 
– I Otwarty Zlot 
Motocyklowy. 

Impreza rozpocznie się w piątek 
21 sierpnia, a skończy w niedzie-
lę przed południem. Zorganizowa-
no pole namiotowe, parking i dużo 
atrakcji, także dla najmłodszych.

Teren imprezy zostanie otwarty 
dla uczestników ok. godz. 15. Mniej 
więcej w tym czasie rozpocznie się 
ofi cjalna część zlotu: prowadzą-
cy Krzysztof Kawka przedstawi 
program i zaprezentuje sponso-
rów, pojawi się Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. 
Mniej zainteresowane tą częścią 
imprezy dzieci bedą mogły zająć 
się grami i zabawami.

Potem wolna chwila, którą war-
to wykorzystać na rozstawienie 
namiotu i zjedzenie czegoś smacz-
nego, bo koncerty rozpoczną się 
o godz. 19. Na scenie wystapią ze-
społy: Be4, Hell Device, Jedenu 
i Skibob. Muzyka typowo moto-
cyklowa, przypadnie do gustu fa-
nom takich grup jak Deep Purple, 
Black Sabbath czy Iron Maiden. 
Luźna atmosfera na pewno będzie 
sprzyjać wzajemnej integracji mię-
dzy fanami dwóch kółek, którzy 
przyjadą zapewne także z dalszych 
części kraju.

W sobotę o godz. 8 będzie moż-
na powitać organizatorów imprezy 
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI 

REGION
Straż miejska nie 
będzie mogła korzystać 
z fotoradarów. Taką 
decyzję podjął Sejm, 
potem poparł ją Senat. 
Co na to strażnicy 
z naszego regionu?

U stawę w tej sprawie 
musi podpisać jesz-
cze prezydent. Jeśli tak 

się stanie, to od 1 stycznia 2016 
roku w całym kraju zniknie kilka-
set fotoradarów. Dla strażników 
miejskich z Brwinowa, Grodzi-
ska Mazowieckiego i Nadarzyna 
korzystających z tych urządzeń 
to niezbyt dobra wiadomość. Fo-
toradary przenośne „pójdą do la-
musa”, podobnie jak stacjonarny 
znajdujący się w Kałęczynie. Zda-
niem wielu osób, także kierowców, 
taki sprzęt używany jest wyłącznie 
do zarabiania pieniędzy. Jednak 

ogromna liczba w porównaniu 
do innych miast, jednak o czymś 
świadczy – mówi Leszek Caban, 
zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Brwinowie. – Fo-
toradar stawialiśmy m.in. przy 
szkołach czy galerii i tam kie-
rowcy jeżdżą spokojniej – dodaje.

Z kolei w Nadarzynie dziennie 
jest fotografowanych średnio sied-
miu kierowców łamiących przepisy. 

spadnie. Moim zdaniem na nie-
których ulicach nawet o 80 proc 
– mówi komendant.

I dodaje: – My nie zarabialiśmy 
na tych urządzeniach. Stawiali-
śmy je w miejscach, gdzie wystę-
powało potencjalne zagrożenie 

Strażnicy bez bata na kierowców
Od stycznia strażnicy z Brwinowa, Grodziska i Nadarzyna nie będą mieli fotoradarów?

– Na pewno cieszyć będą się ci, któ-
rzy przekraczają prędkość. Nato-
miast mieszkańcy, którzy chcą czuć 
się bezpiecznie już niekoniecznie. 
Wiele osób wręcz żądało, aby po-
stawić fotoradar w wyznaczonym 
przez nich miejscu, gdyż kierow-
cy w ogóle nie zwracają na ogra-
niczenie prędkości – mówi Adam 
Piskorz, komendant Straży Gmin-
nej w Nadarzynie. 

ze strony kierowców nadmier-
nie przekraczających prędkość.

Oprócz przenośnych fotora-
darów, grodziska straż miejska 

Grodziska straż 
miejska zarządza 
też jedynym 
w naszym 
regionie 
stacjonarnym 
fotoradarem

Pomysłodawcą 
ciekawej  imprezy 
jest klub 
motocyklowy 
White Arrows
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Od stycznia strażnicy z Brwinowa, Grodziska i Nadarzyna nie będą mieli fotoradarów?

ReKLAMA

PRUSZKÓW 
Zawodniczki Lidera Pruszków po-
znały zespoły, z którymi będą rywa-
lizowały w najbliższym sezonie I ligi 
koszykówki kobiet. W grupie A zagra-
ją z drużynami: AZS Uniwersytet War-
szawski, SMS PZKosz Łomianki, Grot 
Dekorex Pabianice, Mon-Pol Płock, 
AZS Uniwersytet Gdański, AZS UMCS 

II Lublin, KKS Olsztyn, KS Basket 25 
Bydgoszcz, Politechnika Gdańska 
i SMS PZKosz II Łomianki. Grupę B 
tworzą: Enea AZS Poznań, AZS Poli-
technika Korona Kraków, UKS Basket 
SMS Aleksandrów Łódzki, TS Ostrovia 
Ostrów Wlkp., AZS PWSZ II Gorzów 
Wlkp., MKS MOS Karkonosze Jelenia 

Koszykarki Lidera poznały
swoje rywalki w rozgrywkach

Góra, ŁKS SMS Łódź, X-Demon Tęcza 
Leszno, 1KS Ślęza II Wrocław, MUKS II 
Poznań oraz AZS Uniwersytet Łódz-
ki. Pierwsze spotkanie pruszkowianki 
rozegrają 3 października z KS Basket 
25 Bydgoszcz. Barwy Lidera nadal 
będzie reprezentować m.in. Klaudia 
Babecka (na zdjęciu). (JM)

strażnicy miejscy twierdzą, że ideą 
fotoradarów w naszym regionie 
nie było pozyskiwanie środków 
fi nansowych, a poprawa bezpie-
czeństwa na ulicach.

Komendant grodziskiej straży 
miejskiej Jan Stachurski uważa, 
że od chwili wejścia ustawy w ży-
cie bezpieczeństwo na drogach 
w Grodzisku Mazowieckim bę-
dzie stało pod znakiem zapytania. 
– Nie rozumiem, dlaczego Pań-
stwo zdecydowało się na taki krok. 
My wypełnialiśmy lukę w bez-
pieczeństwie na drogach, która 
od nowego roku się znacznie po-
większy. Do obsługi fotoradaru są 
potrzebni ludzie i czas, a tego nie 
ma policja. Wątpię, aby policjan-
ci poradzili sobie sami z kontro-
lą kierowców tymi urządzeniami. 
Mają dość pracy przy innych zda-
rzeniach, więc nowe obowiązki 
będą dla nich tylko problemem. 
W związku z tym obawiam się, że 
nie będzie tylu kontroli ulic foto-
radarami ile jest teraz. A co za tym 
idzie, bezpieczeństwo na pewno 

zarządza także jedynym w na-
szym regionie takim stacjonar-
nym urządzeniem. Stoi ono 
w Kałęczynie, w pobliżu hotelu, 
przejścia dla pieszych, lodziar-
ni i sklepu. Codziennie prze-
jeżdżają w tym rejonie tysiące 
pojazdów, również ciężarówki. 
Komendant Stachurski: – Kiedy 
uruchomiliśmy fotoradar w Ka-
łęczynie zrobiliśmy masę zdjęć. 
W początkowej fazie urządze-
nie przez ok. 10 godz. pracy po-
trafi ło wykonać od 140 do 170 
zdjęć. Później ta liczba drastycz-
nie zmniejszyła się i obecnie wy-
konujemy tam maksymalnie 20 
zdjęć na dzień. Jest to dowód, 
że kierowcy wyraźnie zwalniają 
wiedząc o obecności fotoradaru.

Natomiast przenośny fotoradar 
posiada także brwinowska straż 
miejska. – Od kiedy mamy foto-
radar bezpieczeństwo na brwi-
nowskich drogach się zwiększyło. 
Trudno mi powiedzieć o ile do-
kładnie, ale dziennie wykonuje-
my ok. pięciu zdjęć. Nie jest to 

– klub motocyklowy White Arrows 
i przedstawicieli gminy Grodzisk. 
O godz. 12 rozpocznie się motocy-
klowy przejazd ulicami Natolina 

i punkowy Pull the Wire z Żyrar-
dowa, który w tym roku zagościł 
na dużej scenie na przystanku Wo-
odstock. Następnego dnia, czy-
li w niedzielę przed południem, 
trzeba będzie złożyć namioty, 
pożegnać się.

Pole namiotowe jest przygo-
towane na przyjęcie dużej licz-
by gości, ma powierzchnię ok. 
trzech hektarów. Na jego terenie 
znajdą się stoiska gastronomiczne 
i handlowe, ogródek piwny. Przy-
gotowano węzeł sanitarny wraz 
z prysznicami, z którego będzie 
można korzystać za darmo. Wy-
magający uczestnicy będą mogli 
przespać się na łóżkach polowych 
w namiotach zorganizowanych 
przez harcerzy, wiąże się to jednak 
z koniecznością wcześniejszej re-
zerwacji miejsca i opłatą, która za-
sili konto szczepu. Wydarzenie ma 
status imprezy masowej – nad bez-
pieczeństwem czuwać będą pro-
fesjonalna ochrona, straż pożarna 
i ratownicy medyczni.

Pomysłodawcą imprezy jest 
grodziski klub motocyklowy 
White Arrows, który działa od 
pięciu lat, a w poprzednim ro-
ku został zarejestrowany przez 
Kongres Polskich Klubów Mo-
tocyklowych. Stowarzyszeniu 
przyświecają idee wzajemne-
go szacunku, integracji i two-
rzenia pozytywnego wizerunku 
polskiego środowiska moto-
cyklowego, a także szerzenia 
wiedzy o zasadach bezpiecznej 
jazdy i ratownictwa medyczne-
go. Wszystkie te idee odnajdzie-
my w programie I Otwartego 
Zlotu Motocyklowego.  (SG)

i Grodziska. W dalszej części im-
prezy odbędzie się pokaz ratow-
nictwa drogowego i medycznego. 
Uwagę na pewno przyciągnie ga-
szenie przez strażaków palącego 
się samochodu. 

Wieczorem ponownie za-
prezentują się grupy muzyczne. 
Wystąpią bluesman Bogdan Zło-
mianek, grający reggae i ska zespół 
Trawnik, rozbujany Funky Tank 
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PRUSZKÓW 
Piłkarze Znicza Pruszków w Tar-
nobrzegu wywalczyli jeden punkt. 
Zremisowali 1:1 z Siarką w spo-
tkaniu 2. kolejki II ligi. Znicz już 
na początku meczu mógł pro-
wadzić, ale Wiśniewski głową 
uderzył minimalnie obok słup-
ka. W 74 minucie Siarka objęła 

prowadzenie. Odpowiedź Znicza 
była błyskawiczna. Kita przedłu-
żył dośrodkowanie Górki, a do re-
misu doprowadził Maciej Mysiak, 
dla którego był to premierowy gol 
w barwach pruszkowskiego zespo-
łu. Kilka minut później po raz drugi 
mógł wpisać się na listę strzelców, 

Piłkarze Znicza strzelili gola 
i zdobyli jeden punkt 

jednak trafi ł w słupek. Siarka Tar-
nobrzeg – Znicz Pruszków 1:1 (0:0), 
Martuś 74' – Mysiak 76'. Znicz: Misz-
tal – Rackiewicz, Jędrych, Mysiak, 
Kucharski – Danilczyk, Machalski 
(67' Górka) – Stryjewski (74' Kubic-
ki), Wiśniewski (46' Kopciński), Bana-
szewski (90' Przybyła) – Kita. (JM)

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Bitwa Warszawska zwana Cudem nad 
Wisłą stoczona w 1920 roku uzna-
wana jest przez historyków za jed-

ną z przełomowych bitew w historii świata. 
Zdecydowała o zachowaniu niepodległości 
przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się re-
wolucji komunistycznej na Europę Zachod-
nią. Mieszkańcy Brwinowa oddadzą hołd 
poległym w bitwie bohaterom podczas uro-
czystej mszy św., która rozpocznie się o godz. 
10.30 w kościele św. Floriana w Brwinowie. 
Po mszy kwiaty pod Pomnikiem Niepodle-
głości złożą przedstawiciele władz gminy 
Brwinów oraz przybyłe delegacje.

W scenerii parku miejskiego o godz. 
17.00 rozpocznie się koncert piosenek mię-
dzywojnia pt. „Już nie zapomnisz mnie” 
w wykonaniu Katarzyny Zygmont. Re-
cital będzie wypełniony piosenkami wy-
bitnych autorów m.in. Jerzego Jurandota, 
Mariana Hemara, Andrzeja Własta oraz 
kompozytorów Jerzego Petersburskiego, 
Henryka Warsa oraz Leona Boruńskie-
go w ciekawych aranżacjach. Zapowiada 
się ciepły sierpniowy wieczór z piosenką 
w tle. Można rozłożyć koce i wsłuchać się 
w muzykę w cieniu drzew. Organizatorem 
koncertu jest Fundacja Akademia Profi l, 
która na ten cel otrzymała dotację z bu-
dżetu gminy Brwinów. (PR) 

Już nie zapomnisz mnie…
W 95. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia br. odbędą się 
uroczystości na Rynku w Brwinowie. Ofi cjalną część rozpocznie poranna 
msza św. i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Po południu 
park miejski będzie rozbrzmiewał muzyką z lat 20. i 30. 

Nowy komendant w Brwinowie
Na początku sierpnia 
obowiązki komendanta 
komisariatu policji 
w Brwinowie objął 
podkomisarz Piotr 
Ziembiński. Jest 
absolwentem 
Wyższej Szkoły 
Policji, a w zawodzie 
pracuje od 20 lat.

Podkomisarz Piotr Ziembiński 
przez 10 lat pracował w War-
szawie – na Woli, w różnych 
wydziałach. W 2005 r. został 
przeniesiony do Raszyna i tam 
pełnił funkcję zastępcy komen-
danta. W lipcu 2006 r. objął sta-
nowisko zastępcy, a następnie 
w 2009 r. – komendanta komi-
sariatu policji w Michałowicach, 
gdzie pracował do lipca 2015 r. 
Z początkiem sierpnia objął sta-
nowisko komendanta komisaria-
tu policji w Brwinowie. Będzie 
sprawował bezpośredni nadzór 
nad pracą pionu kryminalnego.

– Jeżeli chodzi o zmianę, to na 
pewno jest to dla mnie nowe wy-
zwanie. Nowe miejsce, nowi lu-
dzie, inna specyfi ka rejonu. Sam 
zakres pracy i obowiązki są po-
dobne. Znam powiat, znam też 
gminę Brwinów i orientuję się 
w tym, co się dzieje. Inne pro-
blemy są w mieście, inne w so-
łectwach i chciałbym się z nimi 

zapoznać szerzej. Nastawiam się 
na bezpośredni kontakt z wła-
dzami gminy oraz mieszkańca-
mi – mówi podkomisarz Piotr 
Ziembiński. – Na chwilę obecną 
poznaję komisariat, ludzi, efek-
ty pracy. Chcę zwiększyć efek-
tywność służby prewencyjnej. 
Chciałbym  sprawić, by brwi-
nowska policja była tam, gdzie 
dzieje się coś złego. Do tego 
jednak potrzebna jest też po-
moc mieszkańców. Zależy mi, 
by informowali nas o niebez-
piecznych miejscach i osobach 
zachowujących się podejrzanie. 
Dla nas wszystkie informacje 

i zgłoszenia są cenne, nawet te 
anonimowe. Wtedy wspólnie 
możemy sprawić, że w naszej 
gminie będzie jeszcze lepiej i sa-
mi mieszkańcy w swojej okolicy 
będą mieli większe poczucie bez-
pieczeństwa. Chciałbym dobrej 
współpracy z samorządem, bo 
dzięki temu można lepiej i sku-
teczniej dbać o porządek. Mam 
już zapewnienie o chęci pomo-
cy i wsparciu w działaniach na 
rzecz bezpieczeństwa ze strony 
samorządu złożone przez bur-
mistrza gminy Brwinów Arka-
diusza Kosińskiego, za co bardzo 
dziękuję – dodaje. (PR)

Powiat Grodziski

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

 

Wlipcu br. rozpo-
częły się pra-
ce remontowe 

na 1. piętrze budynku Przy-
chodni Zdrowia przy ul. Pia-
sta 30 w Milanówku. Miały 
one na celu dalszą moderniza-
cję ośrodka  oraz poprawę wa-
runków świadczonych usług. 
Z tego względu jest to bardzo 
ważna i potrzebna inwestycja.

Inwestorem wykonywa-
nych prac jest Powiat Gro-
dziski, który przeznaczył 
na ten cel znaczne środ-
ki finansowe. Od wielu 
już lat Starostwo Powia-
tu Grodziskiego inwestuje 
w poprawę funkcjonalno-
ści przychodni. Sukcesyw-
nie wykonywane prace 

sprzyjają obniżaniu bieżą-
cych kosztów utrzymania. 

W latach ubiegłych udało 
się przeprowadzić m.in. re-
mont pomieszczeń gipsow-
ni i chirurgii, montaż siatek 
ochronnych na wyloty wen-
tylacyjne, szereg prac zwią-
zanych z termomodernizacją 
budynku i adaptacją go dla po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych (zainstalowanie dźwigu). 
Prowadzone prace miały na 
celu dostosowanie budynku 
do obowiązujących przepi-
sów oraz polepszenie kom-
fortu wszystkich pacjentów. 

W celu poprawy poczucia 
bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu, w ośrodku zleca-
ne są systematyczne kontrole 

techniczne. Wszystkie wy-
kryte usterki są na bieżą-
co usuwane.

Zakres prac remonto-
wych dotyczył komplekso-
wej wymiany wykładziny na 
1. piętrze budynku (zgodnie 
z obowiązującymi zasadami 
budownictwa i warunkami 
BHP). Wartość całej inwe-
stycji została zamknięta kwo-
tą ponad 31 000 tys. złotych. 
Całość wykonanego projektu 
remontowego zapewni prze-
strzeń, która niewątpliwie 
będzie miała istotny wpływ 
na samopoczucie persone-
lu i pacjentów. 

Anna Gębalska-Berekets
Starostwo Powiatu 

Grodziskiego

Pozytywne zmiany w przychodni na Piasta
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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 

 ► Optima Sp. z o. o. –  fi nanse dla domu 
– zatrudni PRZEDSTAWICIELI  
w Pruszkowie i okolicach. 
Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 
Tel. 58-554-80-80 lub 801-800-200; 
e-mail: przedstawiciel@optima.pl 

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

PRACA NA PRODUKCJI OD ZARAZ. 
STAWKA DO 14 PLN BRUTTO. 
ZADZWOŃ – 501 324 533 

 ► Pracownik magazynowy Ołtarzew
– kobiety i mężczyźni. Umowa o pracę, 
cały etat, system trzy zmianowy (pon-
pt). 12-14 zł brutto/h. Stałe i stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy podstawowej 
obsługi komputera. Dojazd z Pruszkowa 
Ożarowa i Sochaczewa. 722 301 002 
lub ris.oltarzew@randstad.pl 

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

Nieruchomości – sprzedam

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

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 ora
z 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 

Piątek, 14 Sierpnia 2015

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu.

Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowią-
cej dz. ew. nr 144, w obrębie 02, o powierzchni 1159m2, położonej  
w Piastowie przy ul. Północnej 12, opisanej w księdze wieczystej  
KW Nr WA1P/00017826/5.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 89/2014  Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 czerwca 2014 r.
Cena wywoławcza wynosi: 279 000,00 zł (słownie: dwieście siedem- 
dziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwol-
nione jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2015r., o godzinie 1000,  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka 
B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz  
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki z dnia 06.08.2015r. w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy 
Okrężnej na odcinku od km 0+060,00  do 2+170,70 obejmującej drogę 
gminną ul. Okrężną, ul. Grodzką oraz skrzyżowanie z drogą powiato-
wą nr 1503W, łącznie z przebudową infrastruktury towarzyszącej, dla 
inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 
Okrężnej (dł. ok. 2200m) w Grodzisku Mazowieckiem wraz z uzyskaniem 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZriD)”
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
Obręb: 0072 działki nr ew.: 1/3, 24/4, 25/3, 25/5 (25/8, 25/7), 25/4 (25/10, 
25/9), 24/2 (24/6, 24/5), 24/1 (24/8, 24/7), 14/4 (14/10, 14/9), 11 (11/2, 
11/1), 7 (7/2, 7/1).
Obręb 0063 działki nr ew.: 88/3, 87 (87/2, 87/1), 84 (84/2, 84/1), 82/2  
(82/4, 82/3), 81/8 (81/10, 81/9), 76/4 (76/10, 76/9), 14 (14/2, 14/1).
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/2, 118/1), 112 (112/2, 112/1), 99/3  
(99/7, 99/6).
Obręb 0047 działki nr ew. 14/27 (14/146, 14/145), 12/2 (12/34, 
12/33), 19 (19/2, 19/1), 9/4 (9/6, 9/5), 8 (8/2, 8/1), 21/4 (21/8, 21/7),  
13 (13/2, 13/1), 5 (5/3, 5/2, 5/1).
Obręb 0048 działki nr ew. 2 (2/3, 2/2, 2/1), 6 (6/2, 6/1), 29 (29/1, 29/2),  
7 (7/1, 7/2), 30 (30/1, 30/2), 10/4 (10/6, 10/7), 27 (27/1, 27/2).
Obręb 0053 działki nr ew. 3/13, 5 (5/1, 5/2), 7/47 (7/145, 7/146),  
7/9 (7/143, 7/144), 9 (9/1, 9/2), 12/1 (12/16, 12/17).
Obręb 0064 działki nr ew. 2/1 (2/5, 2/6), 2/2 (2/3, 2/4), 8/3 (8/6, 8/7), 25/5 
(25/9, 25/10), 25/6 (25/7, 25/8), 13/5 (13/64, 13/65), 13/4 (13/62, 13/63), 
13/1 (13/60, 13/61), 14/13 (14/42, 14/43), 14/6 (14/40, 14/41), 14/7 (14/38, 
14/39), 14/3 (14/36, 14/37), 14/4 (14/34, 14/35), 15/1 (15/57, 15/58), 15/2 
(15/55, 15/56), 15/3 (15/53, 15/54), 15/14 (15/51, 15/52), 15/45 (15/49, 
15/50), 15/46 (15/47, 15/48), 17 (17/1, 17/2), 20 (20/1, 20/2), 19 (19/1, 19/2), 
23/1 (23/5, 23/6), 25/1.
Obręb 0010 Kady działki nr ew.: 220/4 (220/5, 220/6), 161/1 (161/3, 
161/5, 161/4), 163/1 (163/3, 163/4), 163/2 (163/5, 163/6), 164 (164/1, 
164/2), 166 (166/1, 166/2), 167 (167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169/1 
(169/6, 169/7), 169/4 (169/8, 169/9), 170/2 (170/6, 170/7), 170/3 (170/8, 
170/9), 173 (173/1, 173/2), 176/2 (176/4, 176/5), 176/3 (176/6, 176/7), 177 
(177/1, 177/2), 179/5 (179/11, 179/12), 179/3 (179/7, 179/8), 179/4 (179/9, 
179/10), 180/1 (180/3, 180/4), 181 (181/1, 181/2), 182 (182/1, 182/2), 183/1 
(183/3, 183/4), 183/2 (183/5, 183/6), 184/2 (184/5, 184/6), 184/1 (184/3, 
184/4), 185/2 (185/7, 185/8), 185/1 (185/5, 185/6), 186/2 (186/4, 186/5),  
202 (202/1, 202/2), 203/1 (203/23, 203/24).

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem poda-
no numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy 
przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
Obręb 0071 działki nr ew. 8/34, 16, 8/11, 8/33, 7.
Obręb 0072 działki nr ew. 16/1, 25/1, 25/6, 1/2.
Obręb 0063 działki nr ew. 82/1, 81/2, 72/4, 1, 85, 75.
Obręb 0052 działki nr ew. 119/3, 104, 105.
Obręb 0047 działki nr ew. 14/29, 14/97, 12/32, 7/21, 7/4, 14/103.
Obręb 0048 działki nr ew. 33/1, 9/13, 10/5, 28, 26/1, 26/2.
Obręb 0053 działki nr ew. 1, 2/2, 2/1, 2/58, 16, 7/39, 7/46, 7/20, 7/8, 10/1, 
10/10, 14, 3/1, 3/4, 3/11.
Obręb 0064 działki nr ew. 1/2, 11, 27, 12, 22, 23/3, 24.
Obręb 0010 Kady działki nr ew. 220/3, 170/1, 171/1, 172/1, 187/2, 169/3, 
161/2, 136/1.

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego2):
Obręb 0071 działki nr ew. 8/34, 16, 8/11.
Obręb 0072 działki nr ew. 16/1, 25/5 (25/8, 25/7), 25/4 (25/10, 25/9),  
22, 20/3, 14/4 (14/9, 14/10).
Obręb 0063 działki nr ew. 81/8 (81/9, 81/10), 76/3, 72/4, 50/5, 90, 1, 65.
Obręb 0052 działki nr ew. 118 (118/1, 118/2), 100.
Obręb 0047 działki nr ew. 14/27 (14/145, 14/146), 14/66, 14/65, 14/64, 7/4.
Obręb 0053 działki nr ew. 7/42, 7/47 (7/145, 7/146), 7/20, 7/49, 9 (9/1, 9/2), 
11/18, 2/12, 8.
Obręb 0064 działki nr ew. 2/1 (2/5, 2/6), 25/6 (25/7, 25/8), 13/7, 13/5 (13/64, 
13/65), 14/3 (14/36, 14/37), 17 (17/1, 17/2), 19 (19/1, 19/2), 23/1 (23/5, 23/6), 18.
Obręb 0010 Kady działki nr ew.: 220/4 (220/5, 220/6), 164 (164/1, 164/2), 
169/4 (169/8, 169/9), 170/2 (170/6, 170/7), 171/2, 173 ( 173/1, 173/2), 176/2 
(176/4, 176/5), 176/3 (176/6, 176/7), 177 (177/1, 177/2), 180/1 (180/3, 
180/4), 183/1 (183/3, 183/4), 184/1 (184/4, 184/3), 187/2, 166 (166/1, 
166/2), 159/1.
 
2)  W odniesieniu do działek pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia  
– działki ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale 
(działka po podziale, zlokalizowana poza liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji ale w obszarze pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu).

STAROSTA GRODZISKI                                                    Grodzisk Mazowiecki, 06.08.2015 r.                 
05-825 Grodzisk  Mazowiecki
ul.  Kościuszki  30

WAB.6740.874.2015                                                         

OBWIESZCZENIE STAROSTy GRODZISKIEGO 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.2013.267 ze zm.), 

oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.)

Zawiadamiam

STAROSTA GRODZISKI                                 Grodzisk Mazowiecki, 12.08.2015r.      
05-825 Grodzisk  Mazowiecki
ul.  Kościuszki  30          WAB.6740.874.1.2015                                                                                

OBWIESZCZENIE STAROSTy GRODZISKIEGO 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.2013.267 ze zm.),

oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.)

w nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 06.08.2015r. o wszczęciu postę-
powania administracyjnego na wniosek Gminy Grodzisk Mazowiecki 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: budowie ulicy Okrężnej na odcinku od km 0+060,00 do 
2+170,70 obejmującej drogę gminną ul. Okrężną, ul. Grodzką oraz skrzy-
żowanie z drogą powiatową nr 1503W, łącznie z przebudową infrastruktu-
ry towarzyszącej, dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ulicy Okrężnej (dł. ok. 2200m) w Grodzisku Mazowieckiem wraz  
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZriD)” 

zawiadamiam, że w związku z pismem wnioskodawcy z dnia 
12.08.2015r. w sprawie uzupełnienie powyższego wniosku, wszczęte 
postępowanie obejmuje również działki wchodzące w skład inwesty- 
cji (w projektowanych liniach rozgraniczających) : 
działki nr ew. 15/1 i 88/1 obręb 63 w Grodzisku Mazowieckim
działka nr ew. 15/2 obręb 72 w Grodzisku Mazowieckim
działka nr ew. 6 obręb 53 w Grodzisku Mazowieckim
działka nr ew. 13/7 obręb 64 w Grodzisku Mazowieckim
działki nr ew. 176/1 i 186/3 we wsi Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki.

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

22 758 77 88

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka na 
mniejsze, 2-pokojowe około 50m2. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa w odnowionej kamienicy, 
w pobliży parku. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, nowe 
okna, panele na podłodze, zadbane. 
Zamienie na mniejsze – może być 
komunalne  lub spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

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 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnimy pracowników kontroli 
towaru do Centrum Dystrybucji 
w Parzniewie k. Pruszkowa. Do głównym 
obowiązków należy kontrola towaru 
przed wyjściem z magazynu do sklepów. 
Prace ze skanerem, sprawdzanie 
poprawności skompletowanych 
zamówień.Oferujemy: Stawka 12 zł 
netto/godz. – do ręki. Praca w systemie 
dwuzmianowym w godz. 12-20 i 20-4. 
Możliwość etatu po okresie próbnym. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod numer telefonu 605 955 573 

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

 ► Zatrudnię lakiernika amochodowego 
lub pomocnika lakiernika 
z OŚWIADCZENIEM, atrakcyjne 
zarobki. 796 956 377 

 ► Zatrudnimy pracownika 
ochrony – dozorcę z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Umowa o pracę. 
Wynagrodzenie 1 800 zł/miesiąc. Praca 
na terenie Pruszkowa. Tel. kontaktowy 
509 111 221 lub 146816262

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O XII PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/139 372 55.340  
+ 23% VAT

5.500 553

zabudowa 
bliźniacza2. Dz. 7/141 401 59.660  

+ 23% VAT
5.970 597

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowa-
ne i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane  
w KW WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na 
terenie oznaczonym, jako D311-MN tj. tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 15.09.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali 
Konferencyjnej (I piętro). Wadium należy wpłacić do kasy lub 
na konto Urzędu Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 
8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
10.09.2015 r. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie 
na stronie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe 
informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. T. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, 
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

 ► 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 

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

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O XII PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/15 1001 90.000 9.000 900

4. 112/20 1001 90.000 9.000 900

5. 112/21 1000 90.000 9.000 900

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
6. 112/16 750 67.000 7.000 670

7. 112/17 750 67.000 7.000 670

8. 112/24 752 68.000 7.000 680

9. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. o godz. 12.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, nie-
zabudowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie  
z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa  
do dnia 10.09.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych osią-
gnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% 
i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie 
internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodat-
kowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko  
nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości,  

że dnia 27.08.2015 r. o godz. 1200 pod adresem:  
05 – 800 Pruszków ul. Staszica 1 pokój 210, odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pana Ciecierskiego Marka
Przedmiot licytacji:
Samochód osobowy BMW 645Ci Cabrio E64, rok produkcji 2004,  
kolor: srebrny z_efektem metalicznym, NR VIN: WBAEK71090B301665

Wartość szacunkowa: 45 800 zł
Cena wywołania brutto: 34 350 zł 

Zajętą ruchomość można oglądać: pod adresem  ul. Pani Latter 1, 05-800 Prusz-
ków (parking strzeżony) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 22 
738 08 02, 738 07 07). 
Warunkiem udziału w licytacji jest  wniesienie do organu egzekucyjnego wadium 
w wysokości 1/10 wartości oszacowania (4580,00 zł). Wadium należy wpłacić do 
organu egzekucyjnego na rachunek nr 20101010100162611391200000 do dnia 
26.08.2015 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę podać 
hasło LICYTACJA BMW) lub gotówką w pokoju 107 w_dniu licytacji od go-
dziny 1100 do godziny 1145 .
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzieleniu mu 
przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:

II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 
w dniu 10.09.2014 r. o godz. 1200 

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej (22900,00 zł). 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od licytacji bez podania przyczyn.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380802, 7380707, 
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 202, 107. 

STAROSTA GRODZISKI                           
Grodzisk Mazowiecki, 10.08.2015r.      
       05-825 Grodzisk Mazowiecki

               ul. Kościuszki 30
WAB. 6740. 758.2015

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub 
licznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 267.2013  z póżn. zm.)

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 999/2015 z dnia 10.08.2015r.  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:

 II etap – rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jawo-
rowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów.
Ulice: Armii Ludowej, Jaworowa są drogami gminnymi klasy technicznej L - lokalne
Teren objęty liniami rozgraniczającymi1):
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 138/1 (138/8); 141 (141/1).
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/4; 176/6; 176/7 (176/20) ; 176/8 (176/22); 176/9 
(176/24); 176/10 (176/26); 176/11 (176/28); 177/3 (177/9); 177/4; 180/3; 180/4 
(180/14); 180/7; 180/8 (180/16); 180/9 (180/18); 180/10 (180/20); 180/11; 180/12 
(180/22); 184/1 (184/4); 184/2; 184/3 (184/6); 190/1; 190/2 (190/3), 191/16; 191/17 
(191/40); 191/18; 191/20; 191/22; 191/23 (191/44); 191/24; 191/25 (191/46); 191/30; 
191/52 (191/55); 191/54; 193/1; 193/2 (193/3); 194/1; 194/2 (194/3); 195/1; 195/2 
(195/3); 196/1; 196/2 (196/32); 196/30 (196/40, 196/41); 196/10 (196/34); 196/17 
(196/36); 196/24 (196/38); 197/1; 197/7 (197/10); 197/9; 198/1 (198/10); 198/8 
(198/12); 198/9; 199/1; 199/2 (199/3); 200/1; 221/1; 221/2 (221/3); 257/24 (257/28); 
257/25 (257/30); 257/27 (257/32).
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 79/3; 79/4; 79/5; 83/2 (83/4), 596/3, 597/2, 597/3 
(597/4), 636/1, 646/1 (646/2).
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg dro-
gi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg innych kategorii:
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 44; 138/6; 138/7; 
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/14; 214; 
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 596/2, 636/2,
Teren objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb: 0008 Grądy nr ew.: 44, 141 (141/2)
Obręb: 0009 Henryszew nr ew.: 176/7 (176/21), 176/14, 180/9 (180/19), 183, 184/1 
(184/5), 191/17 (191/41); 191/23 (191/45); 191/25 (191/47); 191/28, 191/29, 191/30, 
191/31; 191/52 (191/56), 191/53; 194/2 (194/4), 195/2 (195/4), 196/30 (196/42); 
196/10 (196/35), 196/17 (196/37), 196/24 (196/39), 199/2 (199/4), 200/8, 200/9, 
200/10, 214, 221/2 (221/4);
Obręb: 0013 Międzyborów nr ew.: 75, 76, 77, 78, 79/4; 86, 87/1, 87/2, 88, 583
2) W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki ule-
gających podziałowi np. 126 (126/2) - przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (działka po podziale, zlokalizowana 
poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale w obszarze pod przebudowę istnie-
jącej sieci uzbrojenia terenu).

Opiekunka  
dO dzieci

Miejsce pracy: Radziejowice (pow. żyrardowski)

Opis stanOwiska:
•	 odbieranie	dziewczynki	z	przedszkola
•	 zawożenie	dzieci	na	zajęcia	dodatkowe
•	 opieka	nad	dwuletnim	chłopcem
•	 przygotowywanie	posiłków	dla	dzieci

OsOba której pOszukuje pOwinna:
•	 być	ciepła,	cierpliwa,	odpowiedzialna	i	kreatywna
•	 lubić	spacery	i	aktywne	spędzanie	czasu	z	dziećmi
•	 kochać	dzieci	i	nie	traktować	opieki	jedynie	jako	pracy
•	 posiadać	prawo	jazdy	-	warunek	konieczny

Oferujemy:
•	 Dobre	i	stabilne	warunki	zatrudnienia
•	 Praca	w	godzinach	popołudniowych	od	14/15	do	19/20,	
pon	-	pt.	+	czasem	weekendy

Kontakt:	tel.	609	331	633;	e-mail:	magdalena.kaczorowska@o2.pl

Reklama
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23 sierpnia 2015, Stadion Miejski w brwinowie

MIEJSCA PARKINGOWE DLA GOŚCI DOŻYNKOWYCH W REJONIE 
RYNKU W BRWINOWIE ORAZ PRZY CMENTARZU OD STRONY ULICY 
POWSTAŃCÓW WARSZAWY

13.00
MSZA POLOWA
14.00
CZĘŚĆ OFICJALNA
15.00
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
POLSKI ŁAN 
PREZENTACJA TAŃCÓW POLSKICH  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC 
DOŻYNKOWY

TAŃCE NA DECHACH
17.00
GWIAZDA WIECZORU
AKCENT KONCERT

18.00 
GALAXY KONCERT

19.00 
INWOX KONCERT

17.00_19.00
ZAGRODA DZIECIĘCA
ALPAKI – PROGRAM EDUKACYJNY POLSKIEGO
ZWIĄZKU HODOWCÓW ALPAK
ANIMACJE ARTYSTYCZNE NA LUDOWO
WARSZTATY BĘBNIARSKIE PATRYCJI NAPIERAŁY

ZABAWY SPORTOWE
20.00
SOUND FORCE KONCERT

22.00
FAJERWERKI NA FINAŁ

POWSTAŃCÓW WARSZAWY
STADION MIEJSKI
UL. TURYSTYCZNA 4, BRWINÓW

DOZYNKI.BRWINOW.PL


