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Zobacz „Jobs” 
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

To już ostatnia odsłona tegorocznej 
edycji Pruszkowskiego Kina 
Letniego. W najbliższą niedzielę 
zobaczymy „Jobs”, fabularyzowaną 
biografi ę technologicznego 
wizjonera Steve'a Jobsa.  2

Sprawa drzew na ostrzu noża
EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
W Piastowie zawrzało. 
Kolejarze rozpoczęli 
wycinkę drzew na 
peronie dworca PKP. 
Mieszkańcy i władze 
gminy protestują. 

O planach usunięcia sze-
ściu robinii akacjo-
wych, które kolidują 

z linią montowanych wzdłuż 
torowiska ekranów akustycz-
nych, informowaliśmy w „Ga-
zecie WPR” w lipcu. Wówczas 

Mieszkańcy i burmistrz Piastowa protestują przeciwko wycince drzew na peronie dworca PKP
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prace w ramach modernizacji 
linii kolejowej Warszawa-Łódź, 
rozpoczęła stawianie szarych, 
betonowych zasłon. Robót nie 
można było dokończyć bez wy-
cinki drzew, a temu stanowczo 
sprzeciwili się zarówno miesz-
kańcy, jak i burmistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplewski. 

Nie inaczej było w minioną 
sobotę (22 sierpnia), kiedy do-
szło do otwartej już konfron-
tacji. Na peronie w Piastowie 
pojawili się robotnicy z piłami, 
ale nie zdążyli dokończyć swo-
jej pracy. Pod topór trafi ły dwa 
drzewa, resztę przed wycinką 

obronili przypadkowi świad-
kowie. Doszło nawet do prze-
pychanek. Na miejscu zjawił 
się też włodarz miasta i poli-
cja. Roboty wstrzymano, ale 
emocje nie opadają. Żadna ze 
stron nie ma zamiaru odstąpić 
od swoich racji.

Pokłosiem ostatnich wyda-
rzeń na stacji kolejowej w Pia-
stowie jest złożenie do proku-
ratury zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez PKP PLK. Na ten 
krok zdecydował się burmistrz 
Szuplewski.

WiĘceJ  2  Na peronie dwa drzewa zostały już wycięte 

Ostatnie 
mieszkania
4999 zł/m2

tel. 22 729 03 13

REKLAMA

Finał naprawy 
toru WKD

REGION

Remont toru na odcinku 
Warszawa Śródmieście WKD 
– Komorów WKD rozpoczęto 
na początku lipca. Finał blisko. 
– Wszystkie prace w torze nr 1 
powinny zostać zakończone 
do dnia 31 sierpnia włącznie 
– mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
Warszwskiej Kolei Dojazdowej.  7
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GRODZISK MAZOWIECKI
25 sierpnia w Natolinie (gm. Gro-
dzisk Mazowiecki) doszło do po-
trącenia rowerzystki. Zginęła na 
miejscu. – Prowadzimy czynności, 
aby ustalić dokładny przebieg zda-
rzenia. Do wypadku doszło przed 
godz. 22 we wtorek. 38-letnia ko-
bieta poniosła śmierć na miejscu. 

Próbowała przejechać rowerem na 
drugą stronę jezdni. Świadkowie 
zdarzenia widzieli, że sprawca wy-
padku jechał samochodem Alfa Ro-
meo. Nie zatrzymał się na miejscu. 
Po kilku minutach policja odnala-
zła pojazd i dwóch mężczyzn, któ-
rzy się nim poruszali – mówiła st. 

asp. Katarzyna Zych, rzecznik gro-
dziskiej policji. – 22-latek nie znaj-
dował się pod wpływem alkoholu. 
Druga osoba też była trzeźwa, ale 
jest niepełnoletnia – dodała. Jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kie-
rowca samochodu prawdopodobnie 
nie miał prawa jazdy. (JM)

Śmiertelne potrącenie 
rowerzystki w Natolinie
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Zobacz „Jobs” 
w Kinie Letnim 
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PRUSZKÓW
Film „Jobs”,  
który obejrzymy 
w najbliższą 
niedzielę, będzie 
niestety już finałową 
odsłoną tej edycji 
Pruszkowskiego  
Kina Letniego.

„Jobs” to fabularyzowana  
biografia jednej najważniej- 
szych postaci końca XX wie-
ku, technologicznego wizjo-
nera Steve'a Jobsa (zmarł 
w październiku 2011 r). Film 
pokazuje, jakie przeszkody 
musiał pokonać, aby zre-
alizować życiowe cele. Jobs 
(gra go Ashton Kutcher) rzu-
cił szkołę i w garażu założył 
legendarną już firmę Apple. 
Zaledwie po kilku latach 
trafiła ona na giełdę, a jej 
właściciel stał się milione-
rem. Jobs miał charyzmę, 
ale i trudny charakter. Gdy 
Apple wzbiło się na szczyt, 
został wyrzucony z własnej 
firmy. Dzieje się tak za spra-
wą dyrektora Johna Sculleya 
(Matthew Modine), którego 
sam zatrudnił. W tej sytuacji 
załamałaby się niejedna oso-
ba, lecz nie Jobs.    

Miejsce projekcji to oczy-
wiście plac Jana Pawła II 
w Pruszkowie. Niedziela 
30 sierpnia, godz. 20.30. 
Wstęp bezpłatny.

Na filmowy wieczór w let-
niej atmosferze zaprasza- 
ją Prezydent Pruszkowa  
Jan Starzyński oraz Gru-
pa Wpr Media. W tym ro-
ku sponsorem głównym 
jest Odyssey – nowy salon 
marki Nissan w Pruszko-
wie. Partnerami projektu 
są: Auto Service Zalewscy, 
Decathlon Okęcie, Maximus 
Fashion Center, Praktiker 
Polska, Uczelnia Technicz-
no-Handlowa im. Heleny  
Chodkowskiej.  (SD)  

Przejście podziemne niedługo
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
oczekują otwarcia 
przejścia podziemnego 
na dworcu PKP. Ma to 
nastąpić we wrześniu.

Przejście, które połączy północ-
ną część Pruszkowa od strony ul. 
Waryńskiego nie tylko z dwor-
cem kolejowym, ale także z cen-
trum, początkowo miało być 
gotowe wiosną. Jednak w tym 
terminie nie udało się zrealizo-
wać prac. Czas oddania przesu-
nięto na czerwiec i znowu nici...

Kiedy zatem przejście bę-
dzie udostępnione? – Zostanie 
otwarte we wrześniu – infor-
muje Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Postanowiliśmy zapytać ko-
lejarzy o konkretną datę, ale 
nie byli w stanie udzielić od-
powiedzi. Jakubowski: – Data 
nie jest precyzyjnie określona. 
Nie chcemy podawać dokład-
nego terminu ze względu na 
fakt, że może nastąpić przesu-
nięcie. Otwarcie planowane jest 
na wrzesień.  (JM) 

W ocenie burmistrza Piastowa ko-
lejarze zignorowali jego czerwco-
wą decyzję o odmowie na wycinkę, 
a ich działania stoją w sprzeczno-
ści z decyzją środowiskową Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Mowa 
w niej o tym, aby ograniczyć do mi-
nimum usuwanie roślinności w re-
jonie linii kolejowej, a konieczne 
prace wykonywać poza okresem 
od marca do końca sierpnia. Znisz-
czenia powstałe w wyniku wycinki 
dwóch drzew na stacji PKP mia-
sto wyceniło na prawie 13 tys. zł. 

– To nieuzasadnione barba-
rzyństwo. Drzewa mają kilkadzie-
siąt lat. Posadzili je sami kolejarze. 
Nie zagrażają bezpieczeństwu ru-
chu, z opinii dendrologa wynika, 
że nie są uszkodzone. Nie ma żad-
nego powodu, aby zostały wycięte  
– mówił na wtorkowej (25 sierp-
nia) konferencji prasowej bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski.

Kolejarze:  
Działania są legalne 
Kolejarze zapewniają, że wszyst-
kie ich działania są legalne, popar-
te odpowiednimi pozwoleniami. 

– Na przystanku kolejowym 
w Piastowie w obrębie pasa ko-
lejowego są drzewa, które stano-
wią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi i przejeżdżających pociągów. 
Potwierdził to Urząd Transpor-
tu Kolejowego, który wnioskował 
o usunięcie drzew w odległości 15 
metrów od toru. Wycinka obej-
muje osiem drzew ocenionych 
dodatkowo jako chore – zapew-
nia Mirosław Siemieniec, rzecz-
nik prasowy PKP PLK.

Pozwolenie na przeprowadze-
nie takich działań spółka uzyskała 
w pruszkowskim starostwie po-
wiatowym. Dlaczego taką zgodę 
wydano? – Kolejarze powołali 
się na rozporządzenie ministra 
infrastruktury, z którego wyni-
ka, że drzewa nie mogą znajdo-
wać się w odległości mniejszej 
niż 15 metrów od osi skrajnego 
toru. Te, które nie spełniają tego 
wymogu, powinny być obligato-
ryjnie usunięte – mówi Ewa Boro-
dzicz, członek zarządu starostwa 
w Pruszkowie. – To już wiązało 
nam ręce, jednak przed wyda-
niem decyzji na miejsce wysła-
liśmy komisję złożoną z leśnika 

mogami musimy dbać o bezpie-
czeństwo. Jeżeli coś się stanie, 
drzewa runą na jedną z najbar-
dziej obciążonych linii kolejo-
wych w kraju. Wówczas ucierpią 
setki pasażerów w opóźnio-
nych pociągach. Za bezpieczeń- 
stwo na linii kolejowej odpowia-
da PLK i w tym zakresie chce 
maksymalnie współpracować  
z władzami lokalnymi – tłumaczy 
rzecznik PKP.

Szansa na 
porozumienie?
W czwartek (27 sierpnia) doszło 
do spotkania przedstawicieli ko-
lejarzy z władzami Piastowa. Ja-
kie są jego efekty? 

– Przedstawiliśmy władzom 
Piastowa nasze stanowisko, za-
deklarowaliśmy przeprowadze-
nie nasadzeń takich drzew jakie 
wskażą włodarze miasta i w miej-
scach, które wybiorą. Chcemy, aby 
proces przebiegał  transparent-
nie z uwzględnieniem tego, do 
czego jest zobowiązany zarząd-
ca infrastruktury i maksymalnie 
opinii mieszkańców – zapewnia 
Mirosław Siemieniec.

– Zobowiązałem się przeka-
zać ten pomysł mieszkańcom, 
którzy aktywnie włączyli się 
w protest. Pozostaję jednak na 
swoim stanowisku, że drzewa 
na peronie są zdrowe i nie ma 
zgody na ich usunięcie – mówi 
burmistrz Szuplewski.

Jak udało nam się ustalić, na ra-
zie wycinka nie będzie kontynu-
owana. – Chcemy upewnić się, że 
dysponujemy taką samą wiedzą na 
temat obowiązków, które musi re-
alizować PLK względem bezpie-
czeństwa podróżnych i koniecznej 
według prawa budowy ekranów 
– twierdzi rzecznik kolejarzy. 

i przedstawicieli kolei. Dyspo-
nujemy protokołem, w którym 
stwierdza ona, że robinie akacjo-
we na peronie PKP w Piastowie są 
w złym stanie zdrowotnym. Mimo, 
że optycznie wyglądają przyzwo-
icie, są to drzewa chore i powin-
ny podlegać wycince – zaznacza. 

Była to już trzecia urzędowa 
decyzja dotycząca tych samych 
drzew. Pierwszą, z pozwoleniem 
na wycinkę, w styczniu tego roku 
wydał sam burmistrz Piastowa. 
Drzew nie byłoby już na peronie, 
gdyby kolejarze nie przegapili 
terminu wskazanego w tam- 
tym dokumencie. 

Sprawa drzew na ostrzu noża
Mieszkańcy i burmistrz Piastowa protestują przeciwko 
wycince drzew na peronie dworca kolejowego 

Odrzucone propozycje
Władze Piastowa widzą teraz 
inne rozwiązanie niż wycinka. 
Grzegorz Szuplewski: – Padły 
propozycje alternatywne. Chcie-
liśmy obniżyć wysokość tych 
ekranów, aby nie było koniecz-
ności usuwania drzew. Druga 
możliwość była taka, że koleja-
rze zabierają swoją instalację, 
a miasto na własny koszt wyko-
na mur podobny do tego, który 
już istnieje po drugiej stronie to-
rów. Zostały jednak odrzucone.

Dlaczego? – Rzeczowo przed- 
stawiamy temat. Zgodnie z wy- 

– Nie ma żadnego 
powodu, aby 
drzewa zostały 
wycięte – mówi 
burmistrz 
Szuplewski

Dokończenie ze str. 1

 
We wrześniu Dodatek Targowy
oraz Informator Dom&Wnętrze  

REGION
Już 25 września na 
łamach Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl  
ukażą się dwa 
dodatki tematyczne: 
Dodatek Targowy 
oraz Informator 
Dom&Wnętrze.
Rynek nieruchomości w na-
szym regionie się rozwija. 
Przybywa mieszkań, ofer-
ta deweloperów jest coraz 
bogatsza i ciekawsza. Mno-
gość inwestycji prowadzo-
nych w naszym regionie 
sprawia, że wiele osób ma 
problem z wyborem lokali-
zacji własnego „M”. I trud-
no się dziwić, dlatego chcemy 
przybliżyć regionalne in- 
westycje, tak by każdy mógł 
poznać lokalny rynek i zo-
rientować się w obecnych 
trendach oraz cenach.

Reklama w dodatku to 
wzmocnione działanie w kon- 
tekście artykułów tematycz- 
nych i bezpośrednie dotarcie 

do Klientów zainteresowanych 
ofertą deweloperów i bran-
ży wnętrzarskiej.

W dodatku znajdą się m.in.
•  tabela ofert inwestycji z re-

gionu
•  ciekawe branżowe artykuły
•  zapowiedź Targów Nieru 

chomości i Wnętrz, 10-11. 
10.15 Pruszków
Oprócz Dodatku Targowe 

go przygotowujemy również In-
formator Dom&Wnętrze. W in-
formatorze zaprezentowany 
zostanie przegląd firm z branż 
budowlanej i wnętrzarskiej.

Korzyści z zamieszczenia re-
klam w dodatkach:
•  publikacja w Gazecie WPR 

25 września – dotarcie do  
ponad 30 tys. czytelników

•  publikacja na portalu 
WPR24 (80 tys. Unikalnych 
Użytkowników, 700 tys. od-
słon w miesiącu)

•  promocja dodatku na na-
szym facebookowym pro-
filu – 9 000 użytkowników 
z regionu
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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
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PODKOWA LEŚNA
Miasto w tym roku świętuje jubile-
usz 90-lecia powstania. – Wszyst-
kie nasze działania odnoszą się do 
tego, aby uczcić tę rocznicę. Kon-
certy, wydarzenia, a także Festiwal 
Otwartych Ogrodów miały na celu 
uwzględnienie tego faktu – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy 

Leśnej. W dniach 11-13 września 
kolejne wydarzenie. Tym razem 
w Podkowie odbędzie się I Kongres 
Polskich Miast Ogrodów. – Podej-
mujemy próbę zebrania różnych 
środowisk, aby porozmawiać na te-
maty związane z funkcjonowaniem 
miast ogrodów. Warto pamiętać, że 

Podkowa świętuje 90-lecie,
ale będzie również debatować

tylko Podkowa Leśna jest w pełni 
miastem ogrodem w sensie admini-
stracyjnym – mówi Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. I dodaje: 
– Wstęp na kongres jest wolny. 
Miasto patronuje wydarzeniu, ale 
prace wykonują w pełni zaangażo-
wani wolontariusze. (JM)

Piątek, 28 Sierpnia 2015
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SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

REKLAMARondo w Sękocinie pełne kolizji
RASZYN
W związku z budową 
trasy S8 Opacz-Paszków
w Sękocinie pojawiło 
się rondo. To nic 
nadzwyczajnego, 
ale jest podstawowa 
sprawa: często dochodzi 
tam do kolizji.

Z ronda w Sękocinie można po-
jechać w kierunku Nadarzyna, 
Magdalenki, Warszawy, Krako-
wa. Kierowcy mają jednak kłopoty, 
aby przystosować się do specyfi -
ki węzła.– Jak praktycznie co-
dziennie na rondzie w Sękocinie 
doszło do kolizji drogowej. Żaden 
z jej uczestników nie przyznał się 
do winy, a policjanci na miejscu 
nie mogli rozstrzygnąć kto zawi-
nił. Trwa dochodzenie w tej spra-
wie – napisał w ubiegłym tygodniu 
jeden z czytelników w mailu nade-
słanym na kontakt@wpr24.

Jaki przebieg miało zdarzenie? 
– Kierujący samochodem marki 
Skoda Octavia poruszał się we-
wnętrznym pasem i chciał zjechać 
z ronda, w tym czasie do wjazdu 
szykował się kierowca Forda Ga-
laxy i doszło do kolizji. Skoda nie 

ustąpiła pierwszeństwa – opisywa-
ła kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
I dodawała: – Kierowca Skody nie 
zgodził się z decyzją policji i nie 
przyjął mandatu. W związku z tym 
dokumentacja zostanie skierowa-
na do sądu.

Sękocińskie rondo staje się dla 
kierowców przekleństwem. Nie-
którzy zmotoryzowani opanowali 
jego złożoność, ale wielu nie. – Na 
chwilę obecną dysponujemy da-
nymi za okres od 1 do 18 sierpnia. 
W tym czasie doszło do 11 koli-
zji, których przyczyną było nie-
ustąpienie pierwszeństwa – mówi 
kom. Dorota Nowak. 

Czy istnieje recepta pozwalają-
ca uniknąć na tym rondzie kolizji? 
Kom. Nowak: – Przede wszystkim 
zalecana jest większa ostrożność. 
Warto zauważyć, że w przypadku 
kolizji na wspomnianym rondzie 
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i nie dochodziło do zdarzeń gene-
rujących osoby ranne. Rondo jest 
dwupasmowe i to z pewnością ro-
dzi pewne trudności dla kierowców. 
Dlatego warto ich uczulić, aby za-
poznali się z przepisami o tym, jak 
poruszać się na takim węźle.  (JM) 
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STARE BUDY
W miejscowości Stare Budy 
(gm. Jaktorów) 22 sierpnia strażacy 
walczyli z ogniem. Płonęły nieużytki 
i trawa, jedna osoba została poparzo-
na. – Niedaleko centralnej magistra-
li kolejowej w miejscowości Stare 
Budy strażacy gaszą duży pożar. Za-
paliła się trawa. Na miejscu są też 

policjanci i pogotowie, prawdopodob-
nie komuś coś się stało – czytaliśmy 
w wiadomości, którą otrzymaliśmy 
na skrzynkę kontakt@wpr24.pl. 
– Sytuacja jest już opanowana, trwa-
ło dogaszanie – mówił bryg. Krzysz-
tof Tryniszewski, rzecznik Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 

Pożar traw, jedna osoba 
została poszkodowana

Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. 
55-letni mężczyzna został poszko-
dowany. Na pomoc wezwano śmi-
głowiec LPR-u. – Pacjent był bez 
kontaktu. Ma poparzone ok. 10-15 
proc ciała, został zaintubowany 
– powiedziała Magdalena Orłowska, 
rzecznik Falck Medycyna. (EL)

Najpierw prace, potem nowy WOM 
PRUSZKÓW
Jeszcze w tym roku 
w pruszkowskim 
starostwie powstanie 
nowoczesny Wydział 
Obsługi Mieszkańców. 
Zanim jednak sprawa 
się zmaterializuje, 
interesanci trafi ają na 
utrudnienia. Chodzi 
o prace w budynku.

Już na początku kadencji staro-
sta Zdzisław Sipiera zapowia-
dał zmiany standardów obsługi 
mieszkańców załatwiających 
swoje sprawy w urzędzie. Za-
miast biegania od pokoju do 
pokoju, a nawet od urzędu do 
urzędu interesanci będą mogli 
załatwić wszystko w szybki i ła-
twy sposób.

Jednak zanim mieszkańcy 
odczują poprawę konieczne 
jest wykonanie prac w budyn-
ku starostwa. Bez przebudowy 
miejsca przyjęć interesantów 
nie będzie możliwe usprawnie-
nie pracy urzędników. – Okaza-
ło się, że nie będzie to tak ciężkie 
jak nam się to początkowo wyda-
wało. Oprócz wybicia niektórych 
ścian nie będziemy wprowa-
dzać większych przeróbek – mó-
wi Zdzisław Sipiera. I dodaje: 
– Najwięcej pieniędzy pochłonie 
oprogramowanie. W WOM-ie 
będzie również działać kasa, po-
jawią się wpłatomaty, stanowiska 

komputerowe do wykonywania 
przelewów internetowych. Z cza-
sem wszystkie wymagane przele-
wy będzie można zrobić z domu.

Prace przy przebudowie 
WOM-u ruszyły 24 sierpnia. 
Co to oznacza dla interesantów? 

znajduje się tuż obok w poko-
ju nr 4. Na pierwszym piętrze 
(pokój nr 112) ulokowana zosta-
ła kancelaria Wydziału Archi-
tektury, natomiast informacje 
dotyczące ewidencji gruntów 
i budynków będą dostępne w po-
koju nr 212 (piętro II). W poko-
ju nr 224 można uzyskać kopie 
map zasadniczych.

W urzędzie ustawiono tabli-
ce informacyjne z lokalizacja-
mi poszczególnych stanowisk. 
Samą przebudowę podzielono 
na dwa etapy. Finału prac należy 
się spodziewać za trzy lub czte-
ry miesiące.

Przebudowa WOM-u bę-
dzie dość kosztownym przed-
sięwzięciem. Prace remontowe, 
wymiana mebli, sprzętu kompu-
terowego oraz szkolenia pracow-
ników pochłoną blisko 1 mln zł. 
O postępach i wynikach prac 
będziemy informować.  (AS) 

Hala w technologii pasywnej
BRWINÓW
Jest przetarg 
na budowę hali 
sportowej przy 
Zespole Szkół nr 1 
w Brwinowie. 
Ma być gotowa 
w czerwcu 2017 r.

Oprócz hali w przetargu zapisa-
no też zagospodarowanie terenu 
i przebudowę budynku gimna-
zjum przy ul. Piłsudskiego 11.

Jak będzie wyglądał nowy 
obiekt? Znajdzie się w nim bo-
isko o wymiarach 44,75 na 22,5 
metra. Pole gry zostanie wypo-
sażone w kurtyny zapewniają-
ce możliwość podziału na trzy 
części w celu tworzenia boisk 
treningowych do koszykówki, 
siatkówki i innych dyscyplin. 
W środku zaplanowano również 
siłownię o powierzchni 90 mkw., 
cztery szatnie, pokoje trenerów, 
salę masażu. Nie zabraknie 

widowni z 224 miejscami sie-
dzącymi. Budynek będzie miał 
trzy nadziemne kondygnacje.

Projekt opracowano w nowo-
czesnej technologii pasywnej. 
Charakteryzuje się ona minimal-
nym zużyciem energii w trakcie 
eksploatacji. – Nie tylko będzie 
to pierwszy tego typu pasywny 
obiekt w gminie Brwinów, ale 
nawet w naszej części Mazow-
sza, a w całej Polsce oddano ich 
do użytku nie więcej niż kilka. 
Warto nadmienić, że pierwsza 
pasywna hala sportowa w Pol-
sce została oddana na począt-
ku 2013 r. w Słomnikach koło 
Krakowa. Dokumentację naszej 
hali opracowało to samo biuro 
projektowe – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

W ramach zadania usunięte 
zostaną też wady funkcjonalne 
budynku gimnazjum. Całość 
ma być gotowa do końca czerw-
ca 2017 r.  (EL) 
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Rowerzyści 
dostaną  
nowe ścieżki 
GRODZISK MAZOWIECKI
Dobra wiadomość 
dla rowerzystów 
z Grodziska. Powstaje 
dokumentacja 
projektowa szlaków 
dla jednośladów 
o łącznej długości 
15 kilometrów.

Nowe ścieżki rowerowe w gmi-
nie mają przede wszystkim 
ułatwić dotarcie do ważnych 
punktów przesiadkowych, ta-
kich jak dworce PKP i PKS. 
Ale nie tylko. Jak przebiegną 
szlaki dla cyklistów? – Głów-
ną osią ciągów pieszo-rowero-
wych będzie ścieżka wzdłuż 
drogi 719, łącząca gminę 
Jaktorów z Milanówkiem
(ok. 7,5 km), wzdłuż ulicy Ży-
rardowskiej i Królewskiej. Ja-
dąc od strony Żyrardowa ulicą 
Żyrardowską, skręcamy w ul. 
Garbarską, następnie w Bał-
tycką i dojeżdżamy do deptaka, 
gdzie specjalnie wydzielonym 
pasem docieramy do dwor-
ca PKP. Następnie ulicą 1-go 
Maja, Bartniaka, 3-go Maja 
i Teligi wracamy do dro-
gi 719, czyli ulicy Królewskiej 
– informuje Jacek Grabow-
ski, rzecznik prasowy grodzis-
kiego urzędu miasta.

Od szlaku zaplanowano trzy 
odgałęzienia. Od ulicy Zachod-
niej, przez Bałtycką do deptaka, 
wraz z boczną ul. Narutowicza. 
Kolejne w rejonie dojazdu do 

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Wodociągowa czarna 
seria w Pruszkowie.
Na terenie całego 
miasta awaria goniła 
awarię, konieczne 
były wyłączenia. 
Kiedy to się zmieni?

M ieszkańcy tracą już 
cierpliwość, choć do 
kłopotów z wodą mo-

gli się przyzwyczaić. Częste wy-
łączenia awaryjne i te związane 
z pracami modernizacyjnymi to 
w Pruszkowie nic nowego. Jed-
nak wydaje się, że tym razem sy-
tuacja przerosła pesymistyczne 
wyobrażenia. Ze względu na 
usterki wody niedawno brako-
wało m.in. w rejonie ulic Kubusia 
Puchatka, Wojska Polskiego, Ko-
ściuszki, Owocowej, Wokulskie-
go i Dębowej. Wszystko w ciągu 
kilku dni. – Mieszkam w Prusz-
kowie od urodzenia, ale tak źle 
jeszcze nie było. Co mam zrobić 
z chorą, 93-letnią teściową, jak 
zadbać o jej higienę jeśli wody 
może z dnia na dzień zabraknąć 

dialogu ze strony przeważającej 
części prywatnych właścicie-
li nieruchomości, położonych 
na blisko 5-kilometrowej tra-
sie projektowanego przewo-
du, przy jednoczesnym braku 
stosownych instrumentów ad-
ministracyjnych, mogących 
przyspieszyć procedurę. Jednak 
traktując tę inwestycję prioryte-
towo, w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, prowadzimy 
rozmowy zmierzające do umoż-
liwienia nam rozpoczęcia budo-
wy drugiej magistrali – mówi
rzecznik MPWiK. 

Jak twierdzą wodociągowcy, sy-
tuacja w ostatnich latach się po-
prawiła, a nie pogorszyła. – Należy 
podkreślić, że remonty pozosta-
łych odcinków zostały wykonane 
w latach ubiegłych, co znacząco 
wpłynęło na zmniejszenie liczby 
awarii, których skutki odczuwali 
mieszkańcy Piastowa i Michało-
wic. Obecnie na przerwy w dosta-
wie wody spowodowane awariami 
magistrali, narażeni są głównie 
mieszkańcy dużych osiedli miesz-
kaniowych w Pruszkowie, które 
charakteryzuje zabudowa wielo-
kondygnacyjna – tłumaczy Bugaj. 

Kłopot w tym, że „kranówka” 
do Pruszkowa dostarczana jest aż 
ze stacji uzdatniania na warszaw-
skich Filtrach. Do pruszkowskich 
kranów trafi a magistralą wzdłuż 
Al. Jerozolimskich i al. Wojska 
Polskiego. Jakie skutki może 
mieć awaria na odcinku oddalo-
nym od miasta nawet o kilka ki-
lometrów można było przekonać 
się kilkakrotnie, ostatnio w 2013 
roku. W wyniku prac drogowych 
w Al. Jerozolimskich uszkodzona 
została wówczas magistrala do-
starczająca wodę dla ok. 150 tys. 
osób m.in. z Pruszkowa, Piasto-
wa, Ursusa, Michałowic i Reguł. 

Problemy z wodą nie mają końca
Awaria za awarią, czyli korozja fragmentu wodociągu zasilającego Pruszków. Konieczny remont 

Przewód 
wybudowany 
w 1980 roku jest 
wyeksploatowany 
i wymaga pilnej 
naprawy

i nigdy nie wiadomo kiedy wró-
ci do kranów? – napisał do nas 
mieszkaniec ul. Kościuszki.

Co było przyczyną usterek? 
– Powodem sierpniowej awarii 
magistrali wodociągowej tzw. pa-
sma pruszkowskiego jest korozja 

Jak wodociągowcy chcą za-
pobiec powtarzaniu się takich 
sytuacji? Roman Bugaj: – Doce-
lowym rozwiązaniem minima-
lizującym zasięg i skutki awarii 
wodociągowych w Pruszkowie 
jest zapewnienie alternatywnego 
źródła zaopatrzenia w wodę tej 
aglomeracji. Inwestycja znajdu-
je się na etapie przygotowania, 
jednak obecna sytuacja prawna 
powoduje występowanie istot-
nych przeszkód w pozyskiwaniu 
gruntów pod inwestycję. 

Co stoi na przeszkodzie? – Pro-
blemem jest niepodejmowanie 

Piątek, 28 Sierpnia 2015
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autostrady A2 w Natolinie, 
wzdłuż drogi 579, przez uli-
ce Matejki i Żyrardowską do 
Towarowej. Na tej ostatniej 
powstanie też parking dla ro-
werów. Ostatnie odgałęzienie 
połączy stacje WKD i PKP uli-
cami Radońską i Kościuszki.

Jacek Grabowski: – Doku-
mentacja wraz z pozwolenia-
mi na realizację inwestycji ma 
być gotowa w kwietniu 2016 
roku. Projekt ma szanse na 
dofi nansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020 w ra-
mach instrumentu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego.  (EL)  

Ścieżki rowerowe 
mają ułatwić 
dotarcie do 
ważnych punktów 
przesiadkowych

Dostęp do  budynku starostwa 
jest możliwy głównie od stro-
ny ul. Drzymały. Lokaliza-
cję zmieniły również niektóre 
ważne stanowiska: kasę prze-
niesiono do pokoju nr 3 (par-
ter, wejście B), a kancelaria 

Finału prac należy 
się spodziewać 
za trzy lub cztery 
miesiące
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 Do wodnej awarii doszło m.in. przy ul. Kubusia Puchatka

fragmentu wodociągu zasilają-
cego Pruszków – mówi Roman 
Bugaj, rzecznik prasowy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. – Przewód 
wybudowany w 1980 roku jest 
wyeksploatowany i wymaga pil-
nego remontu. Spółka zawarła 
już umowę na wykonanie reno-
wacji awaryjnego odcinka. Prace 
zostaną zakończone w bieżącym 
roku – dodaje. 
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REKLAMA

MICHAŁOWICE
Gmina postanowiła zająć się ul. Krót-
ką w Michałowicach. Przebudowany 
zostanie 130-metrowy odcinek drogi. 
Ogłoszono przetarg na wykonawcę. 
Co wejdzie w zakres prac? Planowane 
jest zerwanie asfaltu oraz nawierzch-
ni wykonanej z kostki betonowej, 
w to miejsce ma się pojawić nowa 

nawierzchnia. W związku z przebudo-
wą konieczne jest też wykonanie ru-
rociągu, który będzie odpowiadał za 
prawidłowe odwadnianie terenu. Wy-
konawca prac musi zapewnić nad-
zór całodobowy nad oznakowaniem 
drogowym i wprowadzonymi zmia-
nami w organizacji ruchu. Przetarg 

na przebudowę Krótkiej zostanie roz-
strzygnięty prawdopodobnie na po-
czątku września. Zgodnie z zapisami 
dokumentacji przetargowej pożąda-
ny termin wykonania prac to 60 dni od 
chwili podpisania umowy. W najlep-
szym wypadku remont powinien za-
kończyć się w listopadzie. (JM)

Krótka wymaga nowej 
nawierzchni i odwodnienia

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim 
przyjmie uczniów 
1 września. Rozbudowę 
udało się skończyć. 

Z placu budowy przy ulicy Ki-
lińskiego wykonawca for-
malnie zejdzie w piątek, 

28 sierpnia. Kilka dni później 
w szkole zabrzmi pierwszy dzwo-
nek, a w ławkach zasiądą uczniowie 
klas I-III, których w poprzednim 
roku szkolnym przeniesiono do 
placówek nr 1 przy ul. Bartnia-
ka i nr 4 przy ul. Zielony Rynek. 
– Prace zakończyły się. Trwają 
procedury odbioru. W najbliższy 
poniedziałek (31 sierpnia) powin-
niśmy mieć decyzję powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego 
o dopuszczeniu obiektu do użytku 
– mówi Piotr Galiński, wicebur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Do „zrobienia” pozostało za-
gospodarowanie terenu. – Przy 

spełniają wszystkie wymogi dla 
tego typu placówek – twierdzi Ga-
liński. I dodaje: – Ta inwestycja ma 
podwójną wartość. Mamy nie tyl-
ko funkcjonalną szkołę, ale tak-
że w pełni odnowiony zabytek. 

Radość władz miasta jest uza-
sadniona, ale długo nie było pew-
ności, czy rozbudowę uda się 
zakończyć w terminie. Jeszcze 
w połowie lipca budynek oto-
czony był rusztowaniami. Mi-
mo zapewnień, że wykonawca 

szkole pojawił się już plac za-
baw dla dzieci, te prace będą 
jeszcze trwać, aby przywrócić 
wygląd sprzed remontu. Przed 
nami jeszcze sprzątanie. Ale 
wszystko powinno być gotowe 
na przyjęcie uczniów – zapew-
nia wiceburmistrz. 

„Jedynka” gotowa na przyjęcie uczniów
Z placu budowy przy ulicy Kilińskiego wykonawca formalnie zejdzie 28 sierpnia

nie ma opóźnień, wielu rodzi-
ców obawiało się, czy ich dzieci 
we wrześniu będą mogły korzy-
stać z odnowionego obiektu. 

Przebudowa szkoły nr 1 to 
jedna z największych inwestycji 
oświatowych w Grodzisku. Jej 
rozpoczęcie pierwotnie plano-
wano w 2013 roku, ale z powodu 
konieczności dokonania korekt 
w dokumentacji projektowej, pra-
ce ruszyły rok później. Całość po-
chłonęła prawie 8,4 mln zł. 
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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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mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz

Z placu budowy przy ulicy Kilińskiego wykonawca formalnie zejdzie 28 sierpnia

tyle pochłonęła 
przebudowa Szkoły 
Podstawowej 
nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim

8,4 mln zł

Budynek zmienił się nie tylko 
z zewnątrz, ale również w środ-
ku. – Został wyposażony i dosto-
sowany do potrzeb dzieci w wieku 
szkolnym. Zamontowano win-
dę, poszerzono korytarze, klasy 
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REGION
Zarząd Transportu Miejskiego w War-
szawie postanowił przyjrzeć się 
funkcjonowaniu klimatyzacji w au-
tobusach i tramwajach. Przypomnij-
my, że na ten problem wielokrotnie 
zwracali też uwagę nasi czytelnicy. 
Od czerwca do sierpnia pracownicy 
ZTM przeprowadzili 2 364 kontrole. 

Polegały one na elektronicznym 
pomiarze temperatury wewnątrz 
pojazdu oraz sprawdzeniu nawie-
wu z kratek klimatyzacji. Jakie by-
ły efekty kontroli? Odnotowano 294 
przypadki nieprawidłowego funkcjo-
nowania klimatyzacji – niewłączenia 
lub wadliwego działania. Najgorzej 

wypadły pojazdy obsługiwane przez 
PKS Grodzisk Mazowiecki, w któ-
rych odnotowano 166 przypadków 
uchybień. Dalej: Mobilis (85), Miej-
skie Zakłady Autobusowe (22), ITS 
Michalczewski (21). Posypały się kary 
opiewające na kwotę 120 tys. zł. ZTM 
będzie kontynuował kontrole. (JM)

Posypały się kary za brak 
klimatyzacji w pojazdach

Piątek, 28 Sierpnia 2015

„Płaczące” 
wierzby 
PRUSZKÓW
Wierzby rosnące 
przy stawach 
w pruszkowskim Parku 
Potulickich blokują 
alejkę – twierdzi 
czytelnik. Czy 
rzeczywiście? 

Park Potulickich to miejsce 
pełne zieleni. Park obiega alej-
ka, którą mieszkańcy chętnie 
spacerują. Problem pojawia się 
na odcinku ścieżki od strony 
ul. Prusa. Rosną tam wierzby 
o rozłożystych koronach. Jak 
twierdzi jeden z naszych czy-
telników, ich gałęzie blokują 
przejście alejką. – Codzien-
nie chodzę na spacery w Par-
ku Potulickich i wszystko fajnie 
gdyby nie gałęzie wierzb. Na 
alejce po stronie ul. Bolesła-
wa Prusa blokują one przejście. 
Może ktoś odpowiedzialny za 
zieleń zrobi z tym porządek? 

Amfi teatr, czyli przyszła wizytówka miasta

MILANÓWEK
Rewitalizacja 
milanowskiego amfi teatru 
idzie pełną parą. 
Po zakończeniu prac 
ten teren ma szansę 
stać się wizytówką 
miasta-ogrodu. I wiele 
wskazuje, że tak będzie.

Obszar u zbiegu ul. Fiderkiewi-
cza i Krótkiej przez mieszkań-
ców Milanówka nazywany jest 
„kaczymi dołami”. Jeszcze kilka 
lat temu większość imprez kultu-
ralnych i rozrywkowych odbywała 
się właśnie w tym miejscu. Później 
w amfi teatrze „gościła” jedynie 
młodzież, która teren znajdują-
cy się na uboczu upodobała sobie 
do towarzyskich spotkań.

Na początku 2014 r. ówcze-
sny burmistrz Milanówka Jerzy 
Wysocki zapowiadał rewitali-
zację tego obszaru. Z pomysłu 
nie zrezygnowała też Wiesława 
Kwiatkowska, obecna burmistrz 
miasta-ogrodu. Co więcej, wdro-
żyła go w życie. – Wykonawca 
prowadzi tam prace związane 
z uporządkowaniem terenu. Jesz-
cze nie jest to nic spektakularne-
go, co mogłoby ukazywać fi nałowy 
kształt. Dopiero w końcowej fa-
zie będziemy ustawiać zabawki 
na placach zabaw i inne instalacje. 

To nie będzie trwało długo – mó-
wi Kwiatkowska.

„Kacze doły” zmienią się w te-
ren rekreacyjno-sportowy, który 
zostanie podzielony na dziesięć 
stref tematycznych. W strefie 

przeszkód, ruchoma belka i rów-
noważnia. Nie zabraknie strefy 
sportowej z siłownią plenero-
wą i zestawem drabinek do stre-
et workoutu. Ciekawostką stanie 
się altana, w której bez względu na 
warunki pogodowe będzie można 
odpocząć lub przeprowadzić tre-
ning np. karate.

Na terenie amfi teatru nie za-
braknie miejsca dla najmłod-
szych. Oprócz placu zabaw, który 
znajdzie się w strefi e zabaw ma-
łych dzieci, pojawią się strefy 
zjeżdżalni, zabaw terenowych 
z labiryntami, zabaw z piaskiem 
z szeregiem piaskownic i... kopar-
kami oraz strefa botaniczna. Bur-
mistrz Kwiatkowska: – Nowością 
będzie ogródek warzywny, gdzie 
będziemy sadzić marchewki czy 

Wolniej
na Reymonta 
PODKOWA LEŚNA
Na kolejnej ulicy 
w Podkowie pojawiły się 
progi zwalniające. Tym 
razem kierowcy muszą 
ograniczyć prędkość 
na Reymonta.

– Wykonanie progów spowal-
niających na ulicy Reymonta 
było konieczne. Mieszkańcy 
upominali się o nie ze wzglę-
du na szybki ruch, który odby-
wał się tą drogą. Obawy były 
zrozumiałe w związku z kwe-
stią bezpieczeństwa ruchu pie-
szego, w tym pokonywania 
przez dzieci drogi do szkoły 
– mówi Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

Na Reymonta pojawiły się 
więc dwa progi zwalniające. 
Było to jedyny skuteczny spo-
sób zlikwidowania problemu. 
Wcześniej podobne rozwiąza-
nie zastosowano na ul. Bukowej.

W planach jest wykonanie 
spowolnień na kolejnej dro-
dze. Tusiński: – Chcemy za-
jąć się ulicą Jałowcową. Pod-
jęliśmy działania, aby uzyskać
zgodę na wykonanie prac. 
Droga jest wąska, a ruch często
odbywa się tam bardzo szyb-
ko. Z kolei na Myśliwskiej pla-
nujemy realizację skrzyżo-
wania wyniesionego.  (JM) 
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EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy pruszkowskiej 
kamienicy przy ul. 3 Maja 
z niepokojem śledzą 
remont swojego 
budynku. Zastrzeżeń 
mają wiele. 

O tym, że Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” planuje 

prace w budynku przy ul. 3 Ma-
ja 26 informowaliśmy w czerw-
cu. Ogłoszono wówczas przetarg 
na remont. Z naszych łam dowie-
dzieli się o nim także mieszkań-
cy. – Ucieszyliśmy się. Zapisano 
w nim m.in. wymianę drewnia-
nych okien na PCV, zagospoda-
rowanie posesji, wymianę drzwi 
wejściowych. Teraz okazało się, 
że stare drewniane okna ma-
ją zostać, a na nowe wymienio-
ne zostaną te, które mieszkańcy 
niedawno na własny koszt mon-
towali. Drzwi wejściowe też miały 
zostać stare, ale je... ukradziono. 
Czyli drzwi nie będzie wcale, bo 
podobno nie ma na nie pienię-
dzy. Ma być za to domofon, ale 
nie wiemy po co, skoro nie ma 

„Zieleń Miejska”. – Zakres prac 
przy ul. 3 Maja 26 jest bardzo sze-
roki. Kamienica jest pod ochroną 
konserwatora zabytków, z którym 
konsultujemy działania – dodaje.

Jak TBS odnosi się do skarg 
mieszkańców? – Remont prze-
prowadzamy po to, aby popra-
wić warunki, a nie pogorszyć. 
Same prace mogą być dla lo-
katorów uciążliwe. Zazwyczaj 
z tego wynikają pretensje – mó-
wi Zbigniew Piotrzkowski. Czy 
zgodnie z poleceniem władz mia-
sta w kamienicy planowana jest 
dodatkowa inspekcja? – Prace 
nadzorujemy na bieżąco – odpo-
wiada prezes TBS. 

drzwi – mówi jedna z mieszkanek 
kamienicy. Inna dodaje: – Każ-
dego dnia coś zmienia się w pla-
nach wykonawcy. W zasadzie nie 
wiemy, co zastaniemy po przyjściu 
do domu. 

Przykładem jest montaż okna 
dachowego w jednym z miesz-
kań. Robotnicy prace wykonali 
pod nieobecność lokatorów. Ci 
po powrocie z pracy zastali na 
własnej podłodze nie tylko gruz, 
ale dostrzegli też, że nowe okno 
jest zdecydowanie za duże w sto-
sunku do prześwitu. – Rozwalili 
ściany i kazali dokończyć same-
mu – załamuje ręce mieszkanka. 

Remont miał ucieszyć lokatorów, ale...
Mieszkańcy kamienicy przy ulicy 3 Maja 26 skarżą się na sposób prowadzonych robót

Jak twierdzą lokatorzy, w in-
nym mieszkaniu robotnicy wy-
burzyli jedną ze ścian i... tak 
zostawili. Z  lokalu jest więc 

– Prace 
nadzorujemy na 
bieżąco – twierdzi 
prezes TBS 
„Zieleń Miejska”

planowany. Nie wykładalibyśmy 
dużych pieniędzy na prace, które 
i tak zostaną teraz zniweczone. 

O pomoc mieszkańcy domu 
zwrócili się do władz miasta. – TBS 
dostał polecenie, aby na miejsce 
wysłać inspektorów i skontrolo-
wać sytuację. W takich przypad-
kach staramy się reagować szybko 
– zapewnia Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.   

Co na to sam TBS? – Wyko-
nawca wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, w mojej ocenie jest 
solidny. Jego prace są nadzorowa-
ne na bieżąco – twierdzi Zbigniew 
Piotrzkowski, prezes Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 

rzodkiewki. Każdy będzie mógł 
wyrwać sobie warzywo i je zjeść.

Całości dopełni mała architek-
tura, ławki, stoły. Pojawią się też 
elementy tzw. żywej architektury: 
altany z drzew typu wierzba, labi-
rynty roślinne czy rośliny pnące.

Kiedy mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z atrakcji na terenie 
„kaczych dołów”? – Prace po-
winny zakończyć się w połowie 
października, ale ostatecznej daty 
jeszcze nie wyznaczyliśmy. Odda-
nie amfi teatru połączymy zapew-
ne z jakąś imprezą, ale wszystko 
zależy od pogody – mówi Wiesła-
wa Kwiatkowska. – Natomiast na 
święto miasta (19-20 września 
– przyp. red.) chcemy wydać al-
bum o Milanówku, przewodnik 
w formie kart. To jednak nie ko-
niec. Gotowy ma być również 
szlak turystyczny z zabytkami 
miasta. Wybraliśmy 31 lokali-
zacji i obiektów przed którymi 
staną tablice informacyjne z ko-
dami QR. Uzupełnieniem całości 
będzie specjalna mapa i strona 
internetowa. To wszystko wraz 
z modernizacją amfi teatru re-
alizujemy w formie jednego pro-
jektu – zaznacza.

Burmistrz dodaje: – Chcieliśmy, 
by wszystko było gotowe na święto 
miasta, ale prac przy amfi teatrze 
nie da się wykonać szybciej.  (AS) 
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– napisał Jerzy w mailu skiero-
wanym na kontakt@wpr24.pl.

Andrzej, kolejny czytel-
nik, pisze: – Gałęzie wierzb 
w Parku Potulickim opada-
ją do samej wody w stawie. 
Zapewne gniją.

Co na to władze Pruszko-
wa? – Spowodowane jest to 
tym, że wierzby mają opusz-
czone korony. Tworzy to nie-
powtarzalny urok tego miejsca. 
Nie dostaliśmy jeszcze ani jed-
nego zgłoszenia, by wierzby 
komukolwiek przeszkadzały. 
Ale jeśli rodzą się takie suge-
stie to sprawdzimy, czy gałę-
zie rzeczywiście utrudniają 
przejście spacerującym. Je-
śli okaże się to uzasadnione, 
to przeprowadzimy niewiel-
kie korekty opadających gałęzi 
– mówi Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
w pruszkowskim magistracie.

Co sobotę na terenie Par-
ku Potulickich odbywa się 
parkrun, czyli bieg na 5 km
z pomiarem czasu. Jak twier-
dzi Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska uczestnicy tej im-
prezy nie zgłosili żadnego 
problemu jeśli chodzi o ko-
rzystanie z alejek.  (SD)  

Czytelnik pisze, 
że gałęzie wierzb 
blokują przejście 
parkową alejką
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ogromne przejście na niezago-
spodarowany strych.

To nie wszystko. Przez lata 
mieszkańcy sami inwestowali 
w utrzymanie budynku. – Wy-
mienialiśmy okna, piece, zamon-
towaliśmy bramę, na własny koszt 
doprowadziliśmy wodę i gaz. Na 
podwórku wybudowaliśmy al-
tankę i kominek. Dowiadujemy 
się teraz, że kominek ma zostać 
zburzony, bo nie ma go w pla-
nach. Nie ma też bramy, ale jej 
na szczęście nie chcą demonto-
wać. Po prostu pominą ją i nie 
zostanie nawet odmalowana – 
mówią. I dodają: – Można było 
nas uprzedzić, że taki remont jest 

– Prace powinny zakończyć się w połowie października – mówi burmistrz Kwiatkowska

tenisa stołowego znajdą się dwa 
betonowe stoły do gry, w strefi e 
wspinaczkowej pojawi się około 
pięciu ścianek, kompleks lin, tor 

„Kacze doły” 
zmienią się w teren 
rekreacyjno-
-sportowy
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REKLAMA

19 – 20 WRZEŚNIA

PRUSZKÓW
Ośrodek kultury w Pruszkowie za-
prasza na wernisaż wystawy prac 
Jana Eljaszewicza. Pasją tego ar-
tysty jest rzeźbiarstwo, tkanie go-
belinów oraz malowanie obrazów. 
Eljaszewicz w swojej kolekcji po-
siada ponad 200 prac autorskich, 
przede wszystkim płaskorzeźb 

i gobelinów. Projektował sztan-
dary dla klubów, proporczyki 
oraz znaczki klubowe dla Klu-
bu HDK-ZNTK oraz Klubu Znicz 
w Pruszkowie. Jest autorem książ-
ki „50 lat RKS KS Znicz w Prusz-
kowie”. Kolejne publikacje są 
w przygotowaniu – m.in. „Dzieje 

narodu polskiego”, „Dzieje Ruchu 
Sportowego w Pruszkowie”. 
Wystawę prac Jana Eljaszewicza 
będzie można ogladać do 25 wrze-
śnia. Start: piątek, 11 września, 
godzina 18. Miejski Ośrodek 
Kultury w Pruszkowie, ulica Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. (EL)

W ośrodku kultury zobacz 
prace Jana Eljaszewicza 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Dobra wiadomość dla 
pasażerów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Trwający od 1 lipca 
remont toru nr 1 dobiega 
fi nału. – Wszystkie 
prace powinny zostać 
zakończone do 
31 sierpnia – twierdzą 
kolejarze.

W akacje to trudny ok-
res dla pasażerów 
komunikacji szyno-

wej w naszym regionie. Wia-
domo dlaczego – to ten czas 
kolejarze wykorzystują na na-
prawy infrastruktury. Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa remont 
toru nr 1 na odcinku Warszawa 
Śródmieście WKD – Komo-
rów WKD rozpoczęła z począt-
kiem lipca. Zmniejszona liczba 

kolejnego remontu – zapewnia 
Kulesza. –  Ewentualne zmiany 
powinny objąć: układ połączeń 
z uwzględnieniem struktury kur-
sów na poszczególnych trasach, 
zwiększenie dostępności do po-
jazdów komunikacji zastępczej 
(uruchomienie przystanków 
w dodatkowych lokalizacjach) 

że w pierwszych dniach wrześ-
nia ruch pociągów na otwartym 
torze nr 1 będzie prowadzony 
z ograniczoną prędkością, z uwa-
gi na konieczność wykonania 
prac wykończeniowych.

Naprawa toru zbliża się do fi nału
– Wszystkie prace w torze nr 1 powinny zostać zakończone do dnia 31 sierpnia włącznie – mówi rzecznik WKD 

oraz uszczelnienie zasad kon-
troli sprawności i jakości reali-
zowanych usług przewozowych 
przez wykonawcę – podkreśla.

Od 1 września pociągi War-
szawskiej Kolei Dojazdowej bę-
dą kursowały według rozkładu 
obowiązującego przed rozpoczę-
ciem remontu toru nr 1. 

Co ciekawe, komunikacja za-
stępcza zorganizowana przez 
WKD po wprowadzeniu ko-
rekt przez przewoźnika cieszyła 

Niewykluczone, 
że w pierwszych 
dniach września 
ruch pociagów na 
otwartym torze nr 1 
będzie prowadzony 
z ograniczoną 
prędkością 

bo
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na stacji w Opaczy, dojazd tylko 
do Warszawy Zachodniej i komu-
nikacja zastępcza (początkowo 
utkwiła w korkach) – tak wyglą-
dała sytuacja podczas przepro-
wadzanych robót.

Zgodnie z wyznaczonym har-
monogramem remont powinien 
dobiec fi nału 31 sierpnia. Zapyta-
liśmy kolejarzy, czy terminu uda 
się dotrzymać. – Wszystkie pra-
ce w torze nr 1 powinny zostać 
zakończone do dnia 31 sierpnia 
włącznie. Jako zamawiający przy-
gotowujemy się do przywrócenia 
rozkładu jazdy obowiązującego 
przed rozpoczęciem remontu to-
ru – odpowiada Krzysztof Kule-
sza, rzecznik Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Ale dodaje: – Z uwagi 
na trwające blisko trzy tygodnie 
wysokie temperatury z przyczyn 
technologicznych niektóre opera-
cje montażowo-budowlane mo-
gły być kontynuowane w drugiej 
połowie sierpnia. Niewykluczone, 

się dobrą opinią wśród pasaże-
rów. „Ja jeżdżę z Komorowa. 
Pomimo, że autobus jedzie ok. 
15 minut dłużej jest lepiej, bo 
w obydwie strony są siedzące 
miejsca. W pociągach prawie 
nigdy nie siedziałem” – napi-
sał w komentarzu na portalu 
WPR24.pl internauta Kemot. 
„Z Pruszkowa dojazd jest super, 
jak dla mnie to remont może się 
nawet ciut przedłużyć” –  wtó-
rował mu Podróżny. Podobnych 
opinii jest więcej. 

Okazuje się, że i kolejarze wy-
ciągnęli też wnioski na przyszłość. 
To bardzo istotne, ponieważ 
w przyszłym roku Warszawska 
Kolej Dojazdowa zamierza prowa-
dzić „bliźniaczy” remont na torze 
nr 2. – Doświadczenia zgromadzo-
ne w bieżącym roku obejmujące 
funkcjonowanie komunikacji ko-
lejowej oraz autobusowej, jak rów-
nież opinie przekazywane przez 
podróżnych zostaną wzięte pod 
uwagę podczas przygotowań do 

Piątek, 28 Sierpnia 2015

Wolniej
na Reymonta 

Wiadomości

– Wszystkie prace w torze nr 1 powinny zostać zakończone do dnia 31 sierpnia włącznie – mówi rzecznik WKD 

 Remont toru nr 1 rozpoczął się na początku lipca 
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GRODZISK MAZOWIECKI
W meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów 
tenisiści Bogorii przegrali na wy-
jeździe z Borussią Duesseldorf 
1:3. Jako pierwszy do gry stanął 
Oh Sang Eun, którego rywalem 
był Timo Boll. Tenisista z Grodzi-
ska zaczął dobrze, ale potem to 
gwiazdor Borussii grał skutecznie. 

Daniel Górak choć stracił pierw-
szego seta w starciu z Patrickiem 
Franziską, to w efekcie wygrał 
pojedynek. Jako kolejny zagrał 
Paweł Fertikowski. Panagiotis Gio-
nis lepiej rozpoczął mecz, jed-
nak zawodnik Bogorii wyrównał 
na 1:1. Potem lepszy był Gionis. 

Tenisiści grodziskiej Bogorii 
ulegli Borussi Duesseldorf

Na koniec Boll zdominował Góra-
ka. Wyniki: Timo Boll – Oh Sang 
Eun 3:1 (6:11, 11:7, 11:7, 11:6); Patrick 
Franziska – Daniel Górak 1:3 (11:9, 
7:11, 8:11, 6:11); Panagiotis Gionis 
– Paweł Fertikowski 3:1 (11:8, 8:11, 
11:5, 11:8); Timo Boll – Daniel Górak 
3:0 (11:5, 11:3, 11:9). (JM)

Piątek, 28 Sierpnia 2015

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O I PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 1 Maja

Lp.
Ozna- 
czenie  

nierucho-
mości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywo- 
ławcza  
w zł.

Wadium  
w zł.

Postą- 
pienie  
min. 
w zł.

Uwagi

1. 9/3  
obr. 23

0,0087 72.000  
+ 23% 
VAT  

– cena 
gruntu

7.200 720 Działka jest obecnie przedmiotem 
dzierżawy. Dzierżawcy przysługuje 

zwrot nakładów w postaci budynku 
usługowego w kwocie 185.922,00 

zł netto + 23% VAT. Nabywca 
nieruchomości będzie zobowiązany 
do zapłaty kwoty wylicytowanej w 

przetargu oraz kwoty 185.922,00 zł + 
23% VAT za ww. budynek.

Nieruchomość ma regularny kształt, teren płaski, uregulowana w KW 
WA1G/00074637/1. Zabudowana jest budynkiem usługowym w stanie 
surowym zamkniętym. Posiada pełny dostęp do infrastruktury technicz-
nej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Przetarg odbędzie się 
w dniu 29.09.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I pię-
tro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego  
nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybow-
ska 53/57 Warszawa do dnia 24.09.2015 r. Ogłoszenie o przetargu 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opu-
blikowanie na stronie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe 
informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, 
sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

INFORMACJA

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Od 1 września zacznie 
obowiązywać nowy 
rozkład jazdy pociągów 
Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Po miesiącach remontów, 
a co za tym idzie 
utrudnień, podróżni 
nieco odetchną.

M odernizacja daleko-
bieżnej linii Warszawa 
– Łódź mocno dała się 

we znaki pasażerom podmiej-
skich pociagów. Zmiany roz-
kładów co dwa, trzy tygodnie, 
okrojone kursy i awarie infra-
struktury sprawiły, że ostatnie 
miesiące były dla podróżnych 
wyjątkowo uciążliwe. Ale pra-
ce dobiegają końca, a na kolei ma 
wrócić „normalność”.

Podróżni odczują to niebawem, 
bowiem rozkład, który będzie 
obowiązywał od 1 września wy-
gląda dość obiecująco. Zwłasz-
cza, że podróżni będą mieli do 
dyspozycji po 80 kursów do 
i z Warszawy. Koleje Mazowiec-
kie i Szybka Kolej Miejska nie-
jako podzieliły się ich liczbą, 
każdy z  przewoźników obsłuży 
około 40. I tu dobra informacja. 
W porannym szczycie (godz. 6 – 9) 
podróżni mogą liczyć aż na 18 
kursów do stolicy. W godzinach 

zostanie utrzymane na stałe. 
– Wzajemne honorowanie bi-
letów wprowadzamy wtedy, 
gdy ruch pociągów jest mocno 

popołudniowych (16– 19) kursów 
powrotnych z Warszawy będzie 
nieco mniej, bo 15.

Warto jednak pamiętać, że od 
1 września zniesione zostanie 
wspólne honorowanie biletów. 
To oznacza, że w pociągach SKM 
nie będą już honorowane bilety 
wydane przez Koleje Mazowiec-
kie, a w składach KM jedynym 
uznawanym biletem wydawanym 
przez Zarząd Transportu Miej-
skiego będzie Warszawska Karta 
Miejska zakodowana na odpo-
wiednią strefę. Podróżni z czaso-
wym biletem ZTM w pociągach 
Kolei Mazowieckich będą trak-
towani jak... gapowicze.

Nie ma co też liczyć, że wza-
jemne honorowanie biletów 

Podróżni nieco odetchną
Rozkład KM i SKM, który będzie obowiązywał od 1 września, wygląda obiecująco

I dodaje: – Nasi pasażerowie nie 
zgłaszali nam  żadnych wniosków 
o wprowadzenie wzajemnego 
honorowania na stałe. W naj-
bliższym czasie nie planujemy 
wdrożenia takiego rozwiązania.

Z mapy komunikacyjnej wraz 
z początkiem września znik-
nie popularna linia ZS1. – Od 
1 września zostanie przywróco-
na podstawowa organizacja ru-
chu kolejowego, nie będzie więc 
konieczności uruchamiania li-
nii autobusowej, która zastę-
puje odwołane pociągi – mówi 
Magdalena Potocka z biura 
prasowego Zarządu Transpor-
tu Miejskiego.

Nie spełnią się więc postulaty 
wielu podróżnych, aby wymie-
niona wyżej linia mimo wszyst-
ko została utrzymana jako stałe 
połączenie. Szanse na to są prak-
tycznie zerowe. –  Nie planujemy 
uruchomienia na stałe linii auto-
busowej. Najkrótszy czas dojazdu 
z Pruszkowa do Warszawy zapew-
niają pociągi. Mają one również 
największą zdolność przewozo-
wą – ucina Potocka.

Zakończenie remontu linii 
Warszawa – Łódź nie oznacza, że 
podróżnych czeka „sielska” przy-
szłość. PKP PLK przygotowuje się 
bowiem do następnej inwestycji. 
Chodzi o modernizację linii 447 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki. Prace mogą ruszyć 
jeszcze w 2016 roku. A to oznacza 
kolejne utrudnienia... 
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Rozkład KM i SKM, który będzie obowiązywał od 1 września, wygląda obiecująco

ograniczony. To pozwala na zni-
welowanie utrudnień z jakimi bo-
rykają się podróżni – wyjaśnia 
Jolanta Maliszewska z biura 
prasowego Kolei Mazowieckich. 

Podróżni będą 
mieli do dyspozycji 
po 80 kursów 
do i z Warszawy

Nie ma zgody na delfinarium
MSZCZONÓW
Na terenie gminy 
Mszczonów miało 
powstać delfi narium. 
Jednak minister 
środowiska jest 
temu przeciwny.

Burza wokół delfinarium 
w Mszczonowie trwa od dłuż-
szego czasu. Z jednej strony są 
racje aktywistów ekologicznych, 
z drugiej – władz miasta. Dla 
ekologów budowa delfi narium 
to zgoda na cierpienie i niehu-
manitarne traktowanie tych 
zwierząt. Dla miasta – zwięk-
szenie jego atrakcyjności, no-
we miejsca pracy. Delfi narium 
oprócz funkcji rozrywkowej 
miałoby też pełnić rolę edu-
kacyjną i rehabilitacyjną.

Inwestor podjął kroki, aby 
uzyskać decyzję środowisko-
wą. Państwowa Rada Ochro-
ny Przyrody wydała negatywną 
opinię. Przeciwny delfi narium 
jest też minister środowiska 
Maciej Grabowski. – Każde no-
we komercyjne delfi narium, bez 
względu na to, skąd pochodzą 

trzymane w nim zwierzęta, ma 
negatywny wpływ na całą popu-
lację dziko żyjących delfi nów. 
Dlaczego? Bo obecnie zapo-
trzebowanie na delfi ny do takich 
obiektów jest większe niż licz-
ba delfi nów rodząca się w nie-
woli. Delfi ny słabo rozmnażają 
się w takich warunkach, żyją też 
znacznie krócej niż na wolno-
ści, więc konieczne jest odła-
wianie kolejnych osobników 
z ich środowiska naturalnego. 
Na to jako minister środowiska 
nie mogę się zgadzać – napisał
na rządowym blogu.

Takie stanowisko cieszy eko-
logów, którzy zbierają podpisy 
pod petycją przeciw budowie 
delfinarium w Mszczonowie. 
Podkreślają (podobnie jak mi-
nister), że w zbiornikach two-
rzonych dla celów komercyjnych 
życie delfi nów jest zdecydowanie 
krótsze niż na wolności.

Dodajmy, że np. Wielka 
Brytania zamknęła 30 takich 
obiektów. Natomiast Słowe-
nia i Cypr wprowadziły zakaz 
przetrzymywania delfinów
w celach komercyjnych.  (JM) 
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Kłopoty z oznakowaniem na S8?
REGION
Na obwodnicy 
Raszyna centymetry 
dzieliły kierowców 
od zderzenia. Jedno 
z aut jechało „pod prąd”, 
ponieważ kierujący 
pomylił zjazdy.

Niebezpieczna sytuacja miała 
miejsce na wysokości ul. So-
kołowskiej. Kierowca zjeżdżał 
w kierunku al. Krakowskiej, gdy 
naprzeciwko zauważył furgo-
netkę, która jechała wprost na 
niego. Na szczęście pojazdy się 
minęły. Ślimaki na trasie S8 są 
dość szerokie, co umożliwiło 
wyjście cało z groźnej sytuacji.

Co mogło być powodem ta-
kiego zdarzenia? Z jednej strony 
jako przyczynę podaje się, że na 
węźle Puchały nie można wje-
chać na trasę S8 w kierunku 
Katowic. Być może kierowcę 
zmyliło oznakowanie poziome. 
W praktyce wygląda to tak, że 
pas do skrętu w lewo na pewnym 
etapie zwęża się z obu stron. Au-
ta nie mieszczą się i kierowcy 
ścinają zakręt.

Pojawiają się również głosy, 
że oznakowanie trasy nie jest 

odpowiednie. Co na to drogo-
wcy? – Oznakowanie poziome 
w tym miejscu jest zgodne z or-
ganizacją ruchu i dostosowane 
do geometrii drogi. Kierunek 
zjazdu jest wyraźnie zaznaczo-
ny oznakowaniem pionowym, 
na łącznicy zjazdowej z trasy 
S8 znajdują się „trójkąty” in-
formujące o opuszczaniu drogi 
podporządkowanej. Kierunek 
jazdy wskazują także znaki po-
ziome i pionowe. Ponadto tor 
jazdy jest sygnalizowany zna-
kami aktywnymi. W rejonie 
węzła jest dobra widoczność 
w dzień m.in. przez ograni-
czenie prędkości, jak i w nocy 

dzięki oświetleniu, co ułatwia 
czytanie znaków – informuje 
Agnieszka Stefańska, rzecz-
nik warszawskiego oddzia-
łu GDDKiA.

Drogowcy nie wykluczają 
jednak zmian na S8. Stefańska: 
– Trasa, jak wszystkie zarządza-
ne przez warszawski oddział 
GDDKiA będzie przechodziła 
cykliczne audyty BRD. Wspo-
mniane oznakowanie zostanie 
zweryfikowane przez nasze 
służby i jeżeli kontrola wyka-
że możliwość jego poprawy tak, 
by było jeszcze czytelniejsze dla 
użytkowników dróg, zmiany 
będą wprowadzone.  (JM) 
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Remont mostu 
PRUSZKÓW
Rusza przebudowa 
mostu nad rzeką 
Utratą w Pruszkowie. 
26 sierpnia 
wieczorem zmieniono 
organizację ruchu 
na przeprawie.

Most jest elementem drogi 
wojewódzkiej 719, ważnego 
szlaku komunikacyjnego. 
– Roboty będą prowadzo-
ne dwuetapowo. Pierwszy 
obejmuje zamknięcie dwóch 
pasów ruchu w kierunku War-
szawy. Ruch będzie odbywał 
się po pozostałej części. Dru-
gi etap to zamknięcie dwóch 
pasów w kierunku Pruszkowa 
– wyjaśnia Monika Burdon, 
rzecznik Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich.

Ważne, że przeprawa nie 
będzie całkowicie wyłaczo-
na z ruchu. Zamknięcie „po-
łówkami” jezdni umożliwi 
ruch w obu kierunkach.

W czasie remontu na mo-
ście nad Utratą obowiązuje 
zakaz wyprzedzania. Bur-
don: – Utrudnienia potrwa-
ją do połowy grudnia.  (JM) 
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N a dwóch kondygnacjach 
budynku o powierzch-
ni 1,5 tys. m2 znajduje się 

8 typowych sal lekcyjnych, pokój 
nauczycielski, gabinet pedagoga, 
stołówka, szatnia i inne pomiesz-
czenia, które zapewnią bardzo do-
bre warunki nauczania. Budynek 
jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zagospoda-
rowany został teren wokół szkoły: 
ułożono nowe chodniki, powstała 
droga dojazdowa, 50 dodatkowych 
miejsc parkingowych, oświetlenie 
oraz odwodnienie. 

Uroczyste otwarcie budynku 
nowego gimnazjum zaplanowano 
1 września. O godz. 13.00 zostanie 

odprawiona msza św. w kościele 
NMP Matki Kościoła w Otrębu-
sach (ul. Sadowa 14), której prze-
wodniczyć będzie kard. Kazimierz 
Nycz, Metropolita Warszawski. 
O godz. 14.30 rozpoczną się uro-
czystości na terenie szkoły przy 
ul. dr. M. Piaseckiego 2. Szkoła 
zostanie ofi cjalnie otwarta. (PR)

Otwarcie nowego gimnazjum
We wtorek 1 września 2015 r. w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Otrębusach rozpoczną naukę w nowym budynku gimnazjum. 

Ciąg dalszy walki z próchnicą
Gmina Brwinów będzie 
kontynuować program 
bezpłatnej profi laktyki 
stomatologicznej. 
Obejmie on dzieci 
z niższych klas szkół 
podstawowych i będzie 
prowadzony przez 
cały rok szkolny: 
do czerwca 2016 r.

W ramach tegorocznej akcji dzieci 
będą mogły skorzystać z badania 
stomatologicznego z wypełnie-
niem karty medycznej, wstępnej 
konsultacji ortodontycznej oraz 
fl uoryzacji kontaktowej. Badania 
te przeprowadzi lekarz stomatolog 

w gabinetach pielęgniarskich 
w szkołach: ZS nr 1 w Brwinowie, 
ZSO w Brwinowie, w ZS w Otrę-
busach oraz w ZS w Żółwinie.

Dzięki programowi profi laktyki 
stomatologicznej dzieci nauczą się, 
jak prawidłowo dbać o higienę jamy 
ustnej, a rodzice otrzymają wska-
zówki, jak postępować w przypad-
ku występowania próchnicy i wad 
zgryzu u swoich podopiecznych. 

Gmina Brwinów, jako pierwsza 
w regionie, rozpoczęła realiza-
cję programu opieki stomatolo-
gicznej już w ubiegłym roku. Wte-
dy 433 dzieci poddało się bada-
niu kontrolnemu, a 382 młodych 
mieszkańców skorzystało z fl uo-

ryzacji i lakierowania zębów. 
W tegorocznej edycji programu 
mogą wziąć udział dzieci od 6 do 
9 roku życia, które są zameldo-
wane na terenie gminy Brwinów 
– również te, które korzystały 
z ubiegłorocznej akcji.

Na początku września 2015 r. 
w szkołach odbędą się spotkania 
informacyjne dla rodziców, pod-
czas których będą mogli zapoznać
się z programem oraz poznać szcze-
gółowy harmonogram akcji. Ro-
dzice otrzymają również dekla-
racje, które po wypełnieniu będą 
mogli składać w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 
oraz w placówkach szkolnych.

 Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński
wraz z sołtysami brwinowskich sołectw zaprasza na

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Termin spotkania Miejsce spotkania

Żółwin i Terenia 31 sierpnia godz. 19.00  OSP Żółwin, ul. Nadarzyńska 25
Kanie 7 września godz. 19.00 Kanie, Patataj, ul. Krótka 9
Milęcin 8 września godz. 18.00 Milęcin 54
Falęcin i Grudów 8 września godz. 20.00 Falęcin 14
Parzniew 14 września godz. 19.00 Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich
Otrębusy 15 września godz. 19.00 Otrębusy, świetlica, ul. Krótka 10
Czubin 16 września godz. 18.00 Czubin 9
Kotowice 16 września godz. 20.00 Kotowice 3
Biskupice 21 września godz. 19.00 OSP Biskupice
Krosna 23 września godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13
Koszajec 23 września godz. 20.00 Koszajec 20
Domaniew i Domaniewek 24 września godz. 18.00 Pruszków, ZWiK, ul. Domaniewska 23
Moszna 24 września godz. 20.00 OSP Moszna 
Brwinów 25 września godz. 18.00 ZS nr 1, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11
Owczarnia 28 września godz. 19.00 Owczarnia, świetlica, ul. Cyprysowa 4
Brwinów 18 października godz. 16.00 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3

Piątek, 28 Sierpnia 2015

REKLAMA
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Gmina Michałowice w czołówce 
rankingów tygodnika Wprost  
Gmina Michałowice znalazła się  w krajowej czołówce rankingów opublikowanych 
w tygodniku Wprost;  wśród samorządów woj. mazowieckiego uplasowała się 
w pierwszej trójce. Gmina  oceniana była w kategorii gmin wiejskich, których w Polsce 
jest 1563, natomiast na Mazowszu – 229. 

Jako pierwszy opracowano  ran-
king 100 najbogatszych gmin 
w Polsce, w oparciu o dane Mini-

sterstwa Finansów i Głównego Urzę-
du Statystycznego. W rankingu został 
wzięty pod uwagę poziom dochodów 
własnych oraz wydatków majątkowych 
przeliczonych na jednego mieszkańca, 
jak również poziom zadłużenia i wyso-
kość pozyskiwania środków unijnych na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. W Pol-
sce  gmina Michałowice znalazła się na 
26.mijescu, natomiast na 3. wśród gmin 
woj. mazowieckiego.  W 2014 r. dochody 
własne na mieszkańca gminy wyniosły 
4425,10 zł., podczas gdy w całej Polsce  
nieco ponad 2 000 zł, a w woj. mazo-
wieckim 1913 zł. 

Gminy przyjazne mieszkańcom - 
to kolejny ranking opracowany przez 
tygodnik Wprost. Opracowano go 
w oparciu o sprawozdania finanso-
we oraz ankiety rozesłane do zwycięz-
ców rankingu 100 najbogatszych gmin. 
Gmina Michałowice okazała się naj-
lepszą w woj. mazowieckim, natomiast 

w Polsce uplasowała się na 9. miejscu.  
Tym razem oprócz wydatków mająt-
kowych  i dochodów gmin, środków 
unijnych oraz zadłużenia brane były 
pod uwagę m.in.  wydatki na ochronę 
środowiska  i kulturę, średnia liczba 
uczniów w klasach w szkołach podsta-
wowych, gimnazjalnych i przedszko-
lach, a także liczba osób przypadająca 
na jedną przychodnię.  

Ostatnim z rankingów był ranking 
gmina przyjazna biznesowi. Powstał po-
dobnie jak poprzedni w oparciu o ana-
lizy parametrów finansowych, a także  
informacji dotyczących planów zagospo-
darowania przestrzennego, bezrobocia, 
nakładów inwestycyjnych i na transport  
gmin. Wskaźnik obejmował także dyna-
mikę  nowo zarejestrowanych przed-
siębiorstw oraz dynamikę podmiotów 
gospodarczych przypadających na 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
Gmina znalazła się na 16 miejscu w kra-
ju, zaś na Mazowszu - na 3. 

Wydatki inwestycyjne gmin były 
jednym z parametrów, na podstawie 

których zostały opracowane rankingi. 
W gminie Michałowice corocznie prze-
budowywanych jest wiele ulic i chod-
ników. Budowane są kolejne odcinki 
ścieżek rowerowych. W ostatnich la-
tach nastąpiła rozbudowa gminnych 
szkół i modernizacja przedszkoli. Zo-
stał wybudowany nowy budynek Urzę-
du Gminy Michałowice, dotychczasowy 
– został zmodernizowany. Sukcesywnie 
powstają świetlice wiejskie oraz przy-
bywają place zabaw i miejsca rekreacji.  
Stale modernizowane jest oświetlenie 
uliczne oraz  urządzenia odwadniają-
ce. W ubiegłym roku dokonano za-
kupów inwestycyjnych związanych 
z realizacją projektu „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Michałowice”, a także  dofinansowa-
no rozbudowę i przebudowę remizy 
strażackiej dla potrzeb zapewnienia 
gotowości bojowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w Nowej Wsi. 

 
źródło: 

Wprost – wydania z 2, 9 i 16 sierpnia 2015 r.
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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 spożywcza zatrudni 
magazynierów i pracowników 
produkcji. Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125 

 ► Nadarzyn salon fryzjerski zatrudni 
fryzjerkę, uczennicę, manicurzystkę. 
Tel. 664-551-490 

 ► Ochrona - kwalifi kowani 601350459 

 ► Poszukuję instruktora nauki jazdy 
z samochodem Hyundai 601751183 

 ► Poszukujemy dowódcy zmiany na 
obiekt handlowy w Piastowie. System 
pracy  12h. Stawka 10 zł netto/h.  
Kontakt: 691 360 563 

 ► Praca w obwodowej komisji 
wyborczej. Minimum 140-160 PLN netto 
za dzień. Gminy: Grodzisk Maz. 
Baranów, Jaktorów, Milanówek, 
Podkowa Leśna, Żabia Wola. 
Spotkanie organizacyjne 01.09 godz. 
19.00 w Restauracji Piknik, ulica 
Bartniaka 26 Grodzisk Mazowiecki 
Tel: 608-431-757

 ► 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 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Podkowa Leśna, dom 130/210 m2, 
działka 1326 m2 sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie 3 pokoje. 
Tel. 22 758 99 52.

 ► Sprzedam 60m. 
Tel. 539-195-687 Pruszków 

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
36m2 Pruszków Kraszewskiego 8 
na kwaterunkowe/lokatorskie 
w okolicy kolejki WKD z możliwością 
jego wykupu. Może być zadłużone. 
Telefon 662-019-532. 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Blisko centrum Brwinowa lokal 80m2 
na sklep, magazyn, cichą działalność. 
(22)729-56-82 

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 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
karczowanie, nasadzanie roślin, 
opryski ochronne (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► 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 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
mycie okien, 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 
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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

Uwaga! Praca dla Ciebie!!!
 

Firma AAS Sp. z o.o. poszukuje dla jednej 
z drukarni w Pruszkowie:

 

• Falcmistrzów
• Operatora PrePress

• Operatorów linii zbierająco-szyjącej
• Operatorów sklejarki

 
Zainteresowanych kandydatów  prosimy o zgłoszenia mailowe wraz  
z CV wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarza-
nie danych osobowych dla celów niniejszej rekrutacji na adres:  
bartosz.pasikowski@aasystems.pl w tytule maila prosimy podać  
nazwę stanowiska  lub kontakt 503 675 696

BURMISTRZ GRODZISKA  
MAZOWIECKIEGO 

informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Ko-
ściuszki 32a oraz na stronie internetowej Grodziska 
Mazowieckiego www.grodzisk.pl i www.bip.gro-
dzisk.pl zostały podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenia o:
•	 XII	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	sprze-

daż 9. nieruchomości gruntowych położonych  
w miejscowości Szczęsne, przetarg- 15.09.2015 r.;

•	 XII	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	sprze-
daż 2. nieruchomości gruntowych położonych  
w Grodzisku Maz. przy ul. Jordanowickiej, prze-
targ- 15.09.2015 r.;

•	 I	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	sprzedaż	
7. niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Grodzisku Maz. przy ul. Leszczy-
nowej i Kochanowskiego; przetarg – 17.09.2015 r.;

•	 I	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	sprzedaż	
niezabudowanej nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Grodzisku Maz., przy ul. gen. L. Okulic-
kiego; przetarg – 24.09.2015 r.;

•	 III	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	 sprze-
daż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Okrężnej; 
przetarg – 29.09.2015 r.;

•	 I	przetargu	ustnym	nieograniczonym	na	sprzedaż	
2. niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Grodzisku Maz. przy ul. Forsycji; 
przetarg – 20.10.2015 r.;

Info.: tel. (22) 755 55 34 wew. 220
oraz www.grodzisk.pl

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy  
T. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl został 
umieszczony wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  
Z gminnego zasobu do sprzedaży została przeznaczona niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0371 ha, położona przy 
ul. 1 Maja w Grodzisku Maz., przeznaczona pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe  
(A-26 MM); Info.: (22) 755 55 34 wew. 220 oraz na www.grodzisk.pl.

Zarząd Powiatu Grodziskiego, 
informuje, iż w dniach od 28.08.2015 r. do 17.09.2015 r. w sie-
dzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy 
ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud.A został wy-
wieszony na tablicach ogłoszeń wykaz nieruchomości Powiatu 
Grodziskiego przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został także 
zamieszczony na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl

Studnie, 601 231 836 

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Nowy serwis w Sokołowie, gm. Michałowice.  
Tel. 604 40 90 53 lub 22/716 17 00    www.topservicetruck.pl

 elektrYk/elektroMecHANik/ 
   /MecHANik (sam. dost. i cięż).

 lAkierNik sAMocHodowY
 prAcowNik MYJNi (przygotowywanie poj. do sprzedaży) 

 SPRZĄTAJĄCA do 12h/tyg.
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