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Kino Letnie znów
zdało egzamin

PRUSZKÓW

Na pl. Jana Pawła II przez 
kolejnych dziesięć niedzielnych 
wieczorów przybywały tłumy 
mieszkańców Pruszkowa 
i okolic. Powód? Obejrzeć hitowy 
fi lm i wakacyjnie się bawić. 
Pruszkowskie Kino Letnie znów 
zdało egzamin celująco.  4

Reklama

Wysokie napięcie
w rękach forum 

REGION

Ciąg dalszy tematu budowy 
ponad 70-metrowych słupów 
wysokiego napięcia, które 
początkowo miały pojawić się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów mieszkalnych m.in. 
w Żabiej Woli, Jaktorowie 
i Grodzisku. Mazowieccy radni 
powołali w tej sprawie forum 
dialogu społecznego.  6

Tramwaj dojedzie do Janek?
EWELINA 
LATOSEK

RASZYN
O możliwości 
uruchomienia linii 
tramwajowej 
z Warszawy do Janek 
mówiło się od lat. 
Teraz pomysł 
w końcu ma szansę 
na realizację.

R ealnych kształtów 
plany stworzenia tej 
linii po raz pierwszy 

nabrały w 2013 roku, kiedy 
wpisano je do Kontraktu Te-
rytorialnego dla wojewódz-
twa mazowieckiego na lata 
2014-2020. W dokumen-
cie uwzględniono moderni-
zację Warszawskiego Węzła 

Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu
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Komunikacyjnego i urucho-
mienie tramwaju na trasie do 
Janek. Od tamtego momen-
tu wokół realizacji inwestycji 
zapadła jednak cisza.

Teraz temat powrócił. – Tram-
waje Warszawskie mają czas 
do kwietnia przyszłego roku, 
aby złożyć wniosek o dofi nanso-
wanie tej inwestycji. Uzyska-
liśmy zapewnienie, że linia 
do Janek jest priorytetową. 
Zobowiązaliśmy się do przy-
gotowania programu funk-
cjonalno-użytkowego, który 
zostanie załączony do wniosku 
– mówi Mirosław Chmielew-
ski, pełnomocnik wójta gminy 
Raszyn ds. rozwoju. 

I dodaje: – Możliwość po-
wstania linii tramwajowej 
przewidzieliśmy w studium za-
gospodarowania przestrzen-

nego i na powtarzające się proś-
by ze strony Tramwajów War-
szawskich chroniliśmy przed 
innym zagospodarowaniem. 
Linia ma przebiegać do Janek 
z pętli na Okęciu.

Informację potwierdzają 
Tramwaje Warszawskie, ale 
tonują nieco optymizm. – In-
westycja jest na etapie wstęp-
nych prac studialnych. Została 
wstępnie wskazana jako jed-
na z trzech potencjalnych tras 
podmiejskich do realizacji 
w ramach kontraktu teryto-
rialnego, ale według posiada-
nych przez nas informacji nie 
zostało jej przypisane fi nanso-
wanie – wyjaśnia Michał Po-
wałka, rzecznik prasowy spółki. 

WiĘceJ  2  Przystanek tramwajowy może pojawić się przed Centrum Janki

Przez pierwsze dwa tygodnie atrakcyjne prezenty do zakupów! 

ZAPRASZAMY DO GALERII BRWINÓW, ulica Grodziska 46!

Nowy sklep z rozmaitościami z Chin! Otwarcie już 8 września!
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REGION
Najbliższa niedziela, 6 września, 
upłynie pod znakiem ogólnokra-
jowego referendum. Odpowiemy 
w nim na trzy pytania: „Czy jest 
Pani/Pan za wprowadzeniem jed-
nomandatowych okręgów wy-
borczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?”; „Czy 

jest Pani/Pan za utrzymaniem do-
tychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budżetu 
państwa?”; „Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa podat-
kowego na korzyść podatnika?”. 

Lokale wyborcze będą czynne 
w godz. 6-22. Aby referendum by-
ło ważne musi wziąć w nim udział 
przynajmniej połowa uprawnionych 
do głosowania. Frekwencja na po-
ziomie 50 proc. i więcej sprawi, że 
poruszonymi kwestiami będzie mu-
siał się zająć parlament. (EL)

W niedzielę 6 września
ogólnokrajowe referendum

Reklama
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GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

 KUPIĘ STARE PRZEDMIOTY
Monety, banknoty, medale, odznaczenia, orzełki, hełmy, szable,  
bagnety, wyposażenie wojskowe, stare zdjęcia, pocztówki, do-
kumenty, cukiernice, tace, świeczniki, zegary i zegarki, stare 
książki sprzed 1939 roku, znaczki pocztowe, złom srebra, płyty 
winylowe, stare motocykle oraz części motocyklowe, wyposaże-
nie z likwidacji mieszkań, domów, strychów, itp.

KOnTAKT: 602 224 873, 515 825 259
Reklama
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L23 jedzie
nową trasą
RASZYN
Jak zapowiadano, tak 
się stało. Od 1 września 
linia L23 kursuje nową 
trasą. Autobus jedzie 
przez Laszczki i Falenty.

Zmiana planowana była od kil- 
ku miesięcy. Gmina Raszyn 
chciała, aby mieszkańcy Lasz-
czek i Falent mieli większe 
możliwości komunikacyjne. Ko-
nieczne było spełnienie określo-
nych warunków. Gmina musiała 
zapewnić odpowiednią infra-
strukturę przystankową i po-
prawić stan nawierzchni dróg.

W ostateczną fazę rozmowy 
między Zarządem Transpor-
tu Miejskiego a gminą Raszyn 
weszły w sierpniu. – Wszyst-
ko zmierza w dobrym kierun-
ku. Organizacja ruchu jest już 
gotowa, ale właściwym pod-
miotem do jej zatwierdzenia 
jest powiat. Konieczne jest wy-
malowanie znaków poziomych 
na jezdni. Mają być gotowe do 

połowy sierpnia – mówił nam 
wtedy Mirosław Chmielew-
ski, pełnomocnik wójta gminy 
Raszyn ds. rozwoju. Wszystkie 
warunki spełniono i L23 wy-
dłużyło trasę. Pojawiły się czte-
ry nowe przystanki na żądanie: 
Pl. Szwedzki 04, Poniatowskie-
go 01, Leszczynowa 01, Owo-
cowa 01. Tak jak zapowiadano 
autobus jedzie przez Laszczki 
i Falenty Duże, ulicami: Lesz-
czynową, Źródlaną, Falencką, 
Opackiego i Hrabską.

W związku ze zmianami 
o dwa spadła liczba kursów 
autobusu L23.  (JM)  

Na trasie autobusu 
L23 pojawiły cztery 
dodatkowe przystanki 
na żądanie

 
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

Bilans wakacji na drogach
REGION
Wakacje za nami, 
nadszedł czas ich 
podsumowań. Tym 
razem drogowych. 

Jak dokładnie wyglądał lipiec 
i sierpień na drogach powia-
tu pruszkowskiego? – Według 
naszych statystyk doszło do 
374 zdarzeń drogowych, w tym 
362 kolizji i 12 wypadków – in-
formuje asp. Karolina Kańka, 
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. I dodaje: – 
Na drogach powiatu pruszkow-
skiego zginęły trzy osoby. Do 
śmiertelnych zdarzeń doszło 
w miejscowości Urzut, w pobli-
żu autostrady na A2 w Prusz-
kowie oraz na skrzyżowaniu al. 
Krakowskiej z ul. Mszczonowską 
w Jankach. Odnotowaliśmy dzie-
więć osób rannych w wypadkach.

Na drogach powiatu grodzi-
skiego było nieco spokojniej. 
– W okresie wakacyjnym od-
notowaliśmy 12 wypadków, 

w tym jeden śmiertelny. Cho-
dzi o potrącenie kobiety w Na- 
tolinie. W pozostałych przy- 
padkach było 18 rannych. Do-
chodziło do zdarzeń z udzia-
łem pieszych i rowerzystów. 
W jednym przypadku autobus 
znalazł się w rowie, odnotowa-
liśmy dwa przypadki uderzenia  
w drzewo – podaje st. asp. Kata- 
rzyna Zych, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Gro- 
dzisku Mazowieckim.  (JM) 

Gdzie dokładnie zatrzyma się 
w Jankach tramwaj? – Nie jest 
to do końca przesądzone, wszyst-
ko będzie zależało od możliwości 
technicznych i projektanta. Nie-
wykluczone jednak, że będzie to 
bezpośrednie sąsiedztwo centrum 
handlowego lub skrzyżowania z al. 
Krakowską – mówi Mirosław 
Chmielewski. Dodatkowo gmi-
nie udało się uzyskać wsparcie 
okolicznych wielkopowierzchnio-
wych sklepów. – W interesie cen-
trów handlowych leży pozyskanie 
klientów i usprawnienie dojazdu 
do Janek. Zadeklarowały więc po-
krycie kosztów opracowania kon-
cepcji – wyjaśnia przedstawiciel 
Raszyna. Dokument ma być go-
towy do stycznia przyszłego roku.

Tu znów z ostrożnością wypo-
wiada się przedstawiciel Tramwa-
jów Warszawskich. – Możliwość 
podjęcia się tej inwestycji uza-
leżniona jest od zlecenia jej nam 
przez Urząd m. st. Warszawy, 
co wymaga z kolei opracowania 
Studium Wykonalności. To do-
kument, który nie tylko potwier-
dzi zasadność takiej inwestycji 
ale też określi sposób realizacji 
zadania i podział obowiązków 
pomiędzy zainteresowane gmi-
ny – tłumaczy Michał Powałka, 

tramwajowej – tłumaczy raszyń-
ski pełnomocnik.

O jakim horyzoncie czasowym 
mowa? – W przypadku pozytyw-
nej decyzji władz Warszawy co do 
zlecenia tego zadania, po uzyska-
niu dofinansowania konieczne 
jest uzyskanie zgód administra-
cyjnych. Przede wszystkim decy-
zji środowiskowej i lokalizacyjnej 
oraz dokumentacji projektowej 
wraz z pozwoleniem na budowę. 
Na opracowanie kompletu do-
kumentacji potrzeba z reguły od 
dwóch do czterech lat – zaznacza 
przedstawiciel Tramwajów War-
szawskich.

Uruchomienie linii tramwajo-
wej pochłonie niebagatelną kwotę. 
– Koszt budowy trasy to około 150 
mln zł netto, bez kosztów zakupu 
taboru – mówi Michał Powałka. 
Czy przeznaczenie ich właśnie 
na tramwaj jest najlepszym roz-
wiązaniem? Za te same pieniądze 
można by uruchomić kilka linii au-
tobusowych. – Transport szynowy 
budowany jest tam, gdzie wystę-
puje największy potok samocho-
dów. Raszyn zawsze miał z tym 
duży problem. Teraz nieco się to 
zmieniło, bo kierowcy wybierają 
obwodnicę, jednak musimy pa-
miętać, że zarówno al. Krakowska 
jak i ul. Mszczonowska nigdy nie 
będą pozbawione samochodów 
– argumentuje Chmielewski. 

rzecznik prasowy TW. – Opraco-
wanie takiego Studium Wykonal-
ności nie leży w naszym zakresie 
obowiązków z racji podmiejskiej 
lokalizacji trasy, aczkolwiek de-
klarowaliśmy, że jesteśmy goto-
wi wesprzeć merytorycznie gminę 
Raszyn w przygotowaniu wyma-
gań przetargowych oraz wziąć 
udział w opiniowaniu tego do-
kumentu – dodaje. 

Tramwaj dojedzie do Janek?
Linia miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu

 Z informacji, które płyną z gmi-
ny wynika, że plany się precyzują. 
Jak zapewnia Chmielewski, jedną 
z możliwości, jakie brane są pod 
uwagę jest przekształcenie istnie-
jącego przy centrum handlowym 
parkingu w plac typu „park&ride”. 
Swoje samochody mogliby zosta-
wiać na nim nie tylko klienci skle-
pów. – Centrum przygotowuje się 
do przebudowy i prawdopodob-
nie w swoich planach uwzględni 
już możliwość pojawienia się linii 

Koszt budowy  
trasy to około  
150 mln zł netto, 
bez kosztów 
zakupu taboru

Dokończenie ze str. 1

 Druga z możliwych lokalizacji przystanku to skrzyżowanie z al. Krakowską
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PRUSZKÓW
„Żegnaj lato na rok...” to impreza, któ-
ra w Pruszkowie wieńczy cykl wy-
darzeń w plenerze. Organizowana 
jest w Parku Mazowsze. Tym razem 
odbędzie się 6 września. Na począ-
tek (godz. 9) zawody wędkarskie. Od 
godz.12 pokaz ratownictwa wodne-
go, mieszkańcy będą mogli wziąć 

też udział w wycieczce przyrodni-
czej, zabawach i konkursach. Nie za-
braknie wspólnego ogniska. Część 
artystyczna imprezy rozpocz-
nie się o godz. 14 paradą Górniczej 
Orkiestry Dętej KWK Muracki-
-Staszic. O 15-tej podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Kultury „Kamyk” 

6 września w Parku Mazowsze 
będziemy mogli pożegnać lato

zaprezentują lubiane przeboje. Go-
dzinę później ponownie pojawi się 
orkiestra KWK Muracki-Staszic, tym 
razem z koncertem. Od 17.30 zagra 
zespół Czerwony Tulipan, a o godz. 19 
na scenę wyjdą Andrzej i Maja Siko-
rowscy, zaprezentują utwory grupy 
Pod Budą i muzykę bałkańską. (AS)
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PRUSZKÓW
Tegoroczne Pruszkowskie 
Kino Letnie za nami. 
Było co oglądać, 
a organizatorzy imprezy 
już teraz zapraszają 
na kolejną edycję.

N a pl. Jana Pawła II tuż 
obok Pałacu Ślubów 
w Pruszkowie przez ko-

lejnych dziesięć wakacyjnych 
niedzielnych wieczorów przybywa-
ły tłumy mieszkańców Pruszkowa 
i okolic. Cel? Obejrzeć hitowy fi lm 
i przy okazji świetnie się bawić. 
Organizatorzy imprezy postara-
li się, aby kinomani mogli spędzić 
czas w komfortowych warunkach 
– na miłośników kina czekały 
leżaki oraz krzesełka.

W ramach Pruszkowskie-
go Kina Letniego zobaczyliśmy 
znakomite filmy i zapadające 
w pamięć kreacje aktorskie. Jesz-
cze w czerwcu w klimat imprezy 
wprowadził widzów obraz „Za-
giniona dziewczyna”. Film pe-
łen zwrotów akcji, w głównej 
roli Ben Affl  eck. Były też kome-
die, widzowie mogli bawić się do 
łez podczas takich produkcji jak 
„Wielkie wesele” czy „Sekretne 
życie Waltera Mitty”. Nie za-
brakło mrożących krew w żyłach 
scen. Liam Neeson jako agent fe-
deralny w „Non-Stop” ratował 
pasażerów samolotu opanowa-
nego przez terrorystów. Wie-
lu widzów wzruszyła produkcja 
„Zniewolony” (zdobywca Osca-
ra w 2014 roku w kategorii naj-
lepszy fi lm). Przed ekran na fi lm 

„strzałem w dziesiątkę”. – Fre-
kwencja na każdym seansie by-
ła niemal stuprocentowa i jest 
to najlepsze potwierdzenie ce-
lowości takich działań. To oka-
zja do wypełnienia czasu oraz 
spotkania się ze znajomymi 
– mówi Witold Konieczny z Biu-
ra Promocji i Kultury Miasta. 
I dodaje: – Mam niedosyt i my-
ślę, że to nie tylko moje odczu-
cie. Problem z doborem tytułów 
wynika z postawy dystrybuto-
rów fi lmów. Bardzo wielu, a na-
wet większość, nie wyraża zgody 
na publiczne i niebiletowane se-
anse. Z tego wynika problem, 
że niektórych tytułów nie mo-
żemy zaprezentować.

Widzów jednak wyświetlane 
fi lmy zadowoliły, o czym świad-
czyły tłumy na każdym seansie. 
– Teraz bilety do kina są dro-
gie, nie każdego na nie stać. A tu 
miałam okazję obejrzeć cieka-
we fi lmy za darmo. Na dodatek 

„Panaceum” przyciągnęły takie 
nazwiska jak Jude Law i Cathe-
rine Zeta-Jones. Nie zabrakło 
polskiego akcentu, czyli filmu 

Kino Letnie znów zdało egzamin
Filmowe hity wyświetlane na pl. Jana Pawła II w Pruszkowie obejrzały 
tłumy mieszkańców. Organizatorzy imprezy zapraszają za rok

w plenerze, w gronie przyjaciół 
– mówiła Marta.  

Mamy dobrą informację dla 
miłośników Pruszkowskiego 
Kina Letniego. Za rok ponow-
nie będą oglądać seanse „pod 
chmurką”. Witold Koniecz-
ny: – W projekcie budżetu na 
rok 2016 również umieszcza-
ny Pruszkowskie Kino Letnie. 
Prosimy, aby mieszkańcy skła-
dali swoje propozycje do przy-
szłorocznego repertuaru.

Przypomnijmy, że na fi lmowe 
wieczory w letniej atmosferze 
zapraszali Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński oraz Grupa Wpr 
Media. W tym roku sponsorem 
głównym był Odyssey – nowy sa-
lon marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerami projektu byli: Auto 
Service Zalewscy, Decathlon 
Okęcie, Maximus Fashion Cen-
ter, Praktiker Polska, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. He-
leny Chodkowskiej. 
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– Prosimy, 
aby mieszkańcy 
składali swoje 
propozycje do 
przyszłorocznego 
repertuaru – mówi 
Witold Konieczny

„Yuma”. Na koniec, 30 sierpnia, 
kinomani mogli śledzić na ekra-
nie historię życia Steve'a Jobsa, 
technologicznego wizjonera.

Pruszkowskie Kino Letnie 
po raz kolejny okazało się więc 

tłumy mieszkańców. Organizatorzy imprezy zapraszają za rok

Rozbudują parking przy WKD
MICHAŁOWICE
Reguły czeka 
rozbudowa parkingu 
przy ul. Kuchy, a także 
wykonanie 100 metrów 
odcinka ul. Przytorowej. 

Podwarszawskie miejscowości 
są coraz chętniej zasiedlane. Kie-
dy przybywa mieszkańców, przy-
bywa też samochodów. Dotyczy 
to również gminy Michałowice 
i znajdujących się na jej terenie 
Reguł. Włodarze uznali, że par-
king przy WKD wymaga rozbu-
dowy. Ogłoszono przetarg w tej 
sprawie. Rozbudowa parkingu 
przy ulicy Kuchy i wykonanie 

100 m odcinka ul. Przytorowej 
będą wymagały szeregu prac. 
Do istniejącego parkingu zo-
stanie dobudowane ponad 1200 
mkw. nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubości 8 cm. Ponadto 
powstaną krawężniki, obrzeża 
oraz ścieżki z kostki. Wymaga-
na będzie regulacja pięciu stu-
dzienek i zaworów, postawienie 
14 znaków i namalowanie ozna-
kowania poziomego.

Projekt nie obejdzie się bez 
odwodnienia. Wykonane zo-
staną wpust deszczowy, trzy uj-
ścia ścieków skarpowych oraz 
wzmocnienie (płytami betono-
wymi) dna i skarp rowu.  (SD) 

Magistrat przedłuża 
termin konsultacji
PRUSZKÓW
O sprawie pisaliśmy, 
ale przypominamy. 
W przyszłym roku 
znaczne zmiany czekają 
miejską komunikację 
w Pruszkowie. Magistrat 
przedłużył konsultacje 
w tej sprawie.

Zdaniem mieszkańców, prusz-
kowska oferta komunikacyjna 
jest obecnie dość uboga. Dlatego 
władze miasta chcą m.in. otwo-
rzyć dwie nowe linie autobuso-
we. Wcześniej jednak konieczne 
są konsultacje. Pierwotnie miały 
potrwać do końca sierpnia, jed-
nak zdecydowano o ich przedłu-
żeniu – do 14 września.

Jakie zmiany proponują prusz-
kowscy włodarze na rok 2016? 
Plan obejmuje utworzenie wspól-
nego biletu miesięcznego dla 
wszystkich linii autobusowych. 
Posiadacze Pruszkowskiej Kar-
ty Mieszkańca za bilet zapłacą 
50 zł, pozostali 90 zł. Władze 
zastanawiają się też nad formą 
drugiego rodzaju biletu. Opcje są 
dwie. Będzie to bilet jednorazowy 

(dla przejazdu tylko jedną linią 
bez ograniczeń czasowych), albo 
bilet godzinny (obowiązywałby 
we wszystkich liniach i umożli-
wiałby przesiadkę). O tym jaka 
forma zostanie wybrana zadecy-
dują mieszkańcy. Bilet godzinny 
lub jednorazowy dla posiadaczy 
Pruszkowskiej Karty Mieszkań-
ca kosztowałby 1 zł. Pozostali 
podróźni mieliby za niego za-
płacić 3 złote.

Planowane jest także utwo-
rzenie dwóch nowych linii au-
tobusowych – 5 i 6. Pierwsza 
objęłaby trasę PKP Pruszków 
– Malichy, a druga Osiedle Sta-
szica – Cmentarz Żbikowski. 
Autobusy kursowałyby w dni po-
wszednie w godz. 6-20, w odstę-
pie czasowym 90 minut.

Swoje propozycje można kie-
rować na adres mailowy pre-
zydent@miasto.pruszkow.pl 
tytułując wiadomość „Konsul-
tacje w komunikacji miejskiej 
na terenie Pruszkowa” oraz 
na piśmie zaadresowanym na 
kancelarię Urzędu Miejskie-
go (ul. Kraszewskiego 14/16, 
05-800 Pruszków).  (SD) 
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Przedsiębiorcy z honorowymi odznakami
PRUSZKÓW
Minister docenił 
trzech przedsiębiorców 
z powiatu pruszkowskiego. 
Wyróżnieni zostali za 
wkład jaki ich fi rmy 
wniosły w rozwój 
polskiej gospodarki.

Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Rozwoju Gospodar-
ki Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznaje minister gospodarki. 

Wyróżnienie jest nagrodą dla 
tych podmiotów, które mają za-
sługi w sferze promocji naszego 
przemysłu, wdrażania nowych 
technologii czy działalności ba-
dawczo-rozwojowej.

Starosta pruszkowski wystą-
pił do ministra o uhonorowanie
wspomnianą odznaką trzech 
przedsiębiorców z naszego po-
wiatu. Mowa o prezesie za-
rządu Blachy Pruszyński sp. 
z o.o. Krzysztofi e Pruszyńskim, 

prezesie zarządu Asmet sp. z o.o. 
Andrzeju Sajnadze oraz prezesie 
zarządu Zap Sznajder Batterien 
S.A. Lechu Sznajderze.

Nagrody na sierpniowej se-
sji rady powiatu pruszkowskie-
go w imieniu ministra Janusza 
Piechocińskiego wręczył jego 
doradca Przemysław Cichoc-
ki. – Cieszy to, że są wśród nas 
przedsiębiorcy, którzy rozumieją 
tę społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Szczególnie zwracam 

na to uwagę, ponieważ sam je-
stem samorządowcem z powiatu 
legionowskiego i widzę, że z każ-
dym rokiem takich przedsiębior-
ców przybywa. Mam nadzieję, 
że za jakiś czas znów się zoba-
czymy, by wręczyć jeszcze wię-
cej odznaczeń – mówił.

I zwrócił się do przedsiębior-
ców: – Mam nadzieję że będzie-
cie się dalej rozwijali. Państwa 
rozwój to także rozwój naszego 
kraju. Gratuluję.  (AS) 

 Seanse Kina Letniego cieszyły się powodzeniem
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PODKOWA LEŚNA
Trwa przebudowa ul. Bukowej 
w Podkowie Leśnej. Kierowcy mu-
szą liczyć się z utrudnieniami. To 
kolejny etap modernizacji tej uli-
cy. Na odcinku od ul. Grabowej 
do ul. Podleśnej prace rozpoczę-
ły się w czerwcu. W rezultacie ro-
bót pojawią się nowa nawierzchnia 

oraz chodniki. Przypomnijmy, ze 
w kwietniu przebudowany został 
fragment między ulicami Topo-
lową i Grabową. Ale nie obyło się 
bez problemów. Prace rozpoczę-
ły się już jesienią ubiegłego roku, 
jednak zostały przerwane. Powo-
dem były niesprzyjające warunki 

Lepiej omijać Bukową, gdyż 
ulica jest modernizowana

atmosferyczne oraz zastrzeżenia do 
stosowanej przez wykonawcę mie-
szanki. W końcu remont tego odcin-
ka Bukowej udało się zrealizować. 
A do kiedy potrwają utrudnienia na 
fragmencie od ulicy Grabowej do 
Podleśnej? Bukowa będzie zamknię-
ta do 20 września. (JM)

Reklama

Piątek, 4 Września 2015
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PRUSZKÓW
W niedzielę 30 sierpnia o godz. 20 na 
ulicy Kościuszki w Pruszkowie doszło 
do zderzenia samochodu osobowego 
z motocyklem. Sytuacja wyglądała 
bardzo poważnie, kierowca jedno-
śladu został „przeciągnięty” prawie 
100 metrów po asfalcie. Na miejscu, 
oprócz policji, pojawiła się karetka 

pogotowia. Dlaczego doszło do wy-
padku? – Winnym zdarzenia jest kie-
rowca Hondy Civic. Został ukarany 
mandatem karnym. Kierowca pojaz-
du osobowego wyjeżdżając z ulicy 
Owocowej wymusił pierwszeństwo 
na motocykliście jadącym ul. Ko-
ściuszki – wyjaśniała asp. Karolina 

Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Motocyklista na szczęście nie odniósł 
poważniejszych obrażeń. – 19-latek 
doznał otarć ciała, nie został prze-
transportowany do szpitala – powie-
działa Magdalena Orłowska, rzecznik 
Falck Medycyna. (SD)

Zderzenie auta z motocyklem
na ulicy Kościuszki 

Piątek, 4 Września 2015

Gmina zabierze się za kolejne drogi
RASZYN
Gmina Raszyn podejmuje 
kolejną inwestycję 
drogową. Tym razem 
chodzi o przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej trzech ulic.

Niedawno wójt gminy An-
drzej Zaręba nie krył satysfak-
cji z postępów w realizacji prac 
związanych z remontami dróg. 
– Jestem zadowolony z dokona-
nych inwestycji. Prawdopodob-
nie założony plan uda nam się 
zrealizować do końca wakacji. 
Niewykluczone, że rozszerzy-
my nasze zadania, gdyż mamy 
przygotowane projekty – mówił.

W tym roku gmina Raszyn wy-
remontowała ulice Rubinową, 

Kwiatową i Topolową we wsi Ry-
bie. Mieszkańcy Raszyna mogą 
w pełni korzystać z wyłożonych 
kostką ulic Prusa i zachodniej 
części Jesiennej. Z kolei w No-
wych Grocholicach na ul. Błot-
nej pojawił się asfalt.

Jeszcze w 2015 r. podjęte zo-
staną pierwsze kroki w kierunku 
remontu kolejnych dróg. Cho-
dzi o przebudowę ulic Kolibra 
i Spacerowej we wsi Rybie oraz 
Ukośnej w Jaworowej. Urząd 
ogłosił przetarg, w którym po-
szukuje wykonawcy dokumen-
tacji projektowej.

Na ul. Kolibra ma pojawić 
się oświetlenie, wykonane 
zostanie też odwodnienie pa-
sa jezdni. Do remontu prze-
znaczono ok. 300-metrowy 

odcinek drogi. W przypadku 
Spacerowej chodzi o moder-
nizację dłuższego fragmentu, 
Gmina chce, aby wykonawca 
zaprojektował nawierzchnię 
oraz przebudowę odwodnienia 
na odcinku ponad 600 m. Na 
ul. Ukośnej plany są podobne, 
tyle, że chodzi o odcinek o po-
łowę krótszy.

Jakie są terminy? Wykonaw-
ca do 30 września musi przy-
gotować dokumentację dla 
każdego zadania. Natomiast 
do 4 listopada 2016 r. ma czas 
na uzyskanie niezbędnych za-
świadczeń umożliwiających 
przeprowadzenie remontu.

We wrześniu urząd powi-
nien wyłonić wykonawcę prac 
projektowych.  (JM) 

Ścieżka 
już czynna
BRWINÓW
Pozostały prace 
wykończeniowe, ale 
z ciągu można już 
korzystać. Ścieżka 
pieszo-rowerowa 
łączy miejscowości 
Czubin i Rokitno.

Na początku marca brwinow-
ski magistrat wyłonił zwy-
cięzcę przetargu na budowę 
chodnika i ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 720. Prace budowlane już 
się zakończyły, pozostało tyl-
ko sprzątanie, humusowanie 
poboczy i obsianie ich trawą.

Ciąg pieszo-rowerowy po-
wstał z myślą o potrzebach 
i bezpieczeństwie mieszkań-
ców Czubina, gdyż przez tę 
miejscowość jak już wspo-
mnieliśmy, przebiega ruchli-
wa droga wojewódzka nr 720. 
Do tej pory mieszkańcy aby 
przedostać się m.in. do przy-
stanku autobusowego linii 
Błonie-Ożarów, kościoła czy 
najbliższego sklepu w Rokitnie 
musieli chodzić skrajem jezdni. 
Trasa prowadzi także do Domu 
Pomocy Społecznej w Czubi-
nie, gdzie pracuje ok. 100 osób. 
Bezpieczeństwo pieszych i ro-
werzystów było zagrożone. Te-
raz sytuacja uległa zmianie.

W ubiegłym roku powstał 
100-metrowy odcinek trasy 
pieszo-rowerowej. Obecnie do-
szło jeszcze 600 m. Co istotne 
dla rowerzystów, jest asfaltowa, 
a nie z kostki brukowej.

Pracę wykonała fi rma MKL-
-BUD z Warszawy.  (SD) 
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Nowy budynek gimnazjum,
lepsze warunki do nauki
OTRĘBUSY 
Uczniowie mogą już 
korzystać z nowego 
budynku gimnazjum 
w Otrębusach. 
Placówkę w pełni 
dostosowano do 
potrzeb młodzieży.

Droga do powstania gimnazjum 
była kręta. Pierwotnie planowa-
no, że rozbudowany będzie bu-
dynek, w którym obecnie mieści 
się szkoła podstawowa, ale tak się 
nie stało. – Początkowo musieli-
śmy zająć się starą częścią szkoły, 
która wymagała pilnego remon-
tu. Budowa gimnazjum musiała 
poczekać, jednak kwestia ta opóź-
niała się również ze względu na 
roszczenia projektanta. Plano-
waliśmy rozbudowę szkoły, jed-
nak w wyniku zaistniałej sytuacji 
dokonaliśmy kalkulacji kosz-
tów i zdecydowaliśmy, że powsta-
nie nowy budynek – tłumaczy 
Mirosława Kosiaty, kierownik 
biura promocji gminy Brwinów.

Budynek gimnazjum po-
wstał na tej samej działce, na 
której znajduje się szkoła pod-
stawowa. Po pięciu latach uda-
ło się zrealizować inwestycję. 
– Nie był to łatwy proces. War-
to zaznaczyć, że inaczej planuje 
się rozbudowę, a inaczej budo-
wę. Cała inwestycja pochłonęła 
ponad osiem milionów złotych 
– mówi Kosiaty.

Zarówno szkoła podstawowa 
jak i gimnazjum nadal tworzyć 

będą Zespół Szkół w Otrę-
busach, choć to dwa oddziel-
ne budynki. Ta sama dyrekcja, 
nauczyciele, ale warunki do 
funkcjonowania zupełnie inne. 
Mirosława Kosiaty: – W ten spo-
sób rozładuje się sytuacja w sta-
rym budynku. Podstawówka też 
została wyremontowana. Obec-
nie w gimnazjum znajduje się 
ponad 200 uczniów. Budynek 
został dostosowany do potrzeb 
użytkowników. Na powierzchni 
1,5 tys. mkw. jest osiem sal lek-
cyjnych, pokój nauczycielski, 
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stołówka, gabinet pedagogicz-
ny, szatnia. Budynek jest bardzo 
przestronny i wygodny, co stwa-
rza idealne warunki do nauki. 

1 września odbyło się uro-
czyste otwarcie gimnazjum 
w Otrębusach. Radości nie 
kryje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. – Jestem za-
chwycony. Ważny dla mnie był 
pozytywny odbiór gimnazjum 
przez uczniów i rodziców. To 
najbardziej nowoczesna szko-
ła w naszej gminie. Prawdziwy 
XXI wiek – mówi.  (JM) 

Cała inwestycja 
pochłonęła ponad 
osiem milionów 
złotych

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Radni województwa 
mazowieckiego 
powołali forum dialogu 
społecznego, które zajmie 
się przebiegiem linii 
wysokiego napięcia 
w naszym regionie.

C iąg dalszy sprawy kon-
trowersyjnej nitki, która 
ma połączyć elektrow-

nię w Kozienicach z Ołtarzewem. 
Chodzi o budowę wysokich, ponad 
70-metrowych słupów wysokiego 
napięcia, które początkowo mia-
ły pojawić się w bezpośrednim są-
siedztwie terenów mieszkalnych 
m.in. w Żabiej Woli, Jaktorowie 
i Grodzisku Mazowieckim. 

Kwestią przebiegu linii zaję-
li się radni województwa mazo-
wieckiego. O tym, że zamierzają 
przystąpić do zmiany Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego 
informowaliśmy w połowie lipca. 
Teraz wiadomo już w jaki sposób 
dokument będzie modyfi kowany. 
Zajmie się tym forum dialogu spo-
łecznego złożone z przedstawicieli 
sejmiku, inwestora czyli Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych, sto-
warzyszeń lokalnych i przedstawi-
cieli mieszkańców. 

Decyzję o powołaniu fo-
rum podjęto na czwartkowym 
(3 września) wspólnym posiedze-
niu sejmikowych Komisji Strategii 
Rozwoju Regionalnego i Zagospo-
darowania Przestrzennego oraz 
Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Infrastruktury i Przeciwdzia-
łania Bezrobociu. – Forum będzie 
wyglądało tak, jak powinny wyglą-
dać konsultacje społeczne. Sam 
inwestor przyznaje, że ta część zo-
stała zaniedbana i zabrakło dialo-
gu z mieszkańcami. W ten sposób 

wpisaną do Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego wojewódz-
twa, mocno oprotestowaną przez 
mieszkańców. – To byłby kardynal-
ny błąd, gdybyśmy forsowali któ-
rekolwiek rozwiązanie. Będziemy 
optować za takim przebiegiem, któ-
ry pogodzi racje wszystkich stron 
– twierdzi Stefan Kotlewski.

Na czwartkowym posiedzeniu 
komisji obecni byli także przed-
stawiciele Polskich Sieci Elektro-
eneretycznych. Z ich deklaracji 
wynika, że są gotowi na konsultacje 
i wypracowanie kompromisowe-
go rozwiązania. – Dotychczasowe 
warianty przebiegu linii traktujemy 
jako punkty wyjściowe do dyskusji, 
ale bardzo możliwe, że w jej toku 
pojawią się inne propozycje – mówi 
Jarosław Kowalski, rzecznik pra-
sowy Agencji Promocji Inwestycji, 
która na zlecenie PSE obsługuje 
przedsięwzięcie. – Jeżeli forum 
ma wypracować konstruktywne 
rozwiązanie, to jesteśmy gotowi 
spotykać się ze wszystkimi strona-
mi nawet co kilka dni – zapewnia.

Konkretne ramy działania fo-
rum nie są na razie znane. – Szcze-
góły zostaną jeszcze ustalone. Na 
pewno nic nie wydarzy się bez 
udziału mieszkańców – mówi 
Stefan Kotlewski. 

będziemy naprawiać błąd PSE – 
mówi Stefan Kotlewski, radny 
województwa mazowieckiego 
i przewodniczący Komisji Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego i Za-
gospodarowania Przestrzennego. 
– Chcemy, aby forum wypraco-
wało najmniej konfl iktowy prze-
bieg linii. Jak wiadomo, będziemy 

Forum zajmie się linią 400kV 
Dalszy ciąg sprawy przebiegu kontrowersyjnej linii 
wysokiego napięcia łączącej Kozienice z Ołtarzewem 
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zmieniać Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i chcielibyśmy 
wpisać do niego tę wypracowaną 
wspólnie trasę – wyjaśnia. 

Czy radni skłaniają się do któ-
rejś ze znanych już propozycji lo-
kalizacji? Przypomnijmy, chodzi 
m.in o nitkę wzdłuż autostrady 
A2 i drogi krajowej nr 50 oraz tę 

– Będziemy 
optować za takim 
przebiegiem, który 
pogodzi racje 
wszystkich stron 
– twierdzi Stefan 
Kotlewski

Konkurs na aktywne przejścia dla pieszych
PRUSZKÓW
Pruszków dołączył 
do ogólnopolskiego 
konkursu „Aktywne 
przejście dla 
pieszych”. Włodarze 
miasta zgłosili 
pięć lokalizacji.

Celem konkursu jest zwró-
cenie uwagi samorządom 
w całym kraju na problem bez-
pieczeństwa pieszych. Ty-
powane są przejścia, które 
zdaniem włodarzy stwarzają 
zagrożenie i wymagają pilnej 
modernizacji. Wygra 20 takich 
miejsc. Zwycięskie przejścia 
otrzymają nowe rozwiązania 
poprawiające bezpieczeń-
stwo pieszych.

Pruszków zgłosił pięć lokali-
zacji. Chodzi przejścia dla pie-
szych na skrzyżowaniach ulic: 
Zdziarskiej z Mickiewicza, Dol-
nej z Sadową, Helenowskiej 
z Jasną, Akacjowej z Dębową 
oraz Kopernika z Hubala.

Nagrodą dla zwycięskie-
go przejścia będą montaż mat 
antypoślizgowych, oświetlenia 

informującego kierowców 
o zbliżaniu się pieszego do ze-
bry oraz system stale świecą-
cych „kocich oczek”.

Konkurs podzielono na 
cztery jednotygodniowe eta-
py. W każdym z nich będzie 
wybieranych pięć przejść dla 
pieszych – jedno z największą 
liczbą głosów internautów, 
a cztery wybrane przez komi-
sję konkursową. Po zakończeniu 
każdego etapu liczba oddanych 
głosów zeruje się, zatem moż-
na głosować od nowa. Głosować 
można na stronie internetowej 
stopwariatom.pl. Konkurs or-
ganizowany jest przez Funda-
cję PZU w ramach kampanii 
„Kochasz? Powiedz STOP Wa-
riatom Drogowym”.  (SD) 
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FOTOMIGAWKA

 Koło skrzyżowania al. Wojska Polskiego i al. Niepodległości 
w Pruszkowie 1 września zderzyły się dwa auta osobowe. – Pojazdy 
jechały z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Kierująca 
samochodem Skoda Fabia poruszała się prawym pasem ruchu, 
z kolei lewym jechało Renault Laguna. W pewnym momencie 
kierująca Skodą chciała zjechać na lewy pas, aby wykonać manewr 
skrętu w lewo i wtedy uderzyła w Renault, które wjechało w pas 
zieleni. Przy okazji uszkodzona została sygnalizacja świetlna 
– powiedziała asp. Karolina Kańka, rzecznik pruszkowskiej policji. 
– Kierowcy nie wymagali hospitalizacji. Warto nadmienić, że byli 
trzeźwi – dodała.  (SD) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Od niedawna mieszkańcy Grodziska 
załatwią kilka spraw w jednym miej-
scu. Wyrobić dowód osobisty czy 
załatwić sprawy meldunkowe moż-
na w wyremontowanym budynku 
Urzędu Stanu Cywilnego. Mieści się 
on w zabytkowym budynku przy ul. 
Kościuszki 34. Jego stan wcześniej 

pozostawiał wiele do życzenia. Gro-
dziscy włodarze zdecydowali się od-
nowić obiekt. Prace rozpoczęły się 
pod koniec maja. Jak zmienił sie bu-
dynek? Na zewnątrz m.in. wymie-
niono stolarkę okienną, odnowiono 
schody, balkon, elewację. Wewnątrz 
obiektu ze ścian usunięto boazerię, 

wyrównano i pomalowano farbą. 
Ponadto wyburzono niektóre ścian-
ki działowe, wyremontowano toa-
lety, wymieniono drzwi, odnowiono 
podłogi. Ponieważ obiekt jest budyn-
kiem zabytkowym, wszystkie prace 
musiały przebiegać pod nadzorem 
konserwatora. (SD)

Urząd Stanu Cywilnego 
wypiękniał po remoncie

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
przygotowują się 
do walki o tzw. 
schetynówki. Chcą 
pozyskać środki na 
modernizację ostatniego 
fragmentu ulicy 
Przejazdowej. 

P rzejazdowa należy do 
ważnego ciągu komuni-
kacyjnego na pograniczu 

Pruszkowa i Brwinowa. Ten ciąg 
to mała obwodnica Pruszkowa, 
która oprócz wymienionej wy-
żej drogi obejmuje ul. Przyszło-
ści, 36. P. P. Legii Akademickiej, 
Żbikowską. To wygodne połącze-
nie węzła autostradowego z dro-
ga wojewódzką nr 719. Kłopot 
w tym, że najsłabszym ogniwem 
tego ciągu jest właśnie Przejaz-
dowa, a konkretnie czekający na 
remont fragment między ulicami 
Południową i Promyka.

Władze Pruszkowa zapewnia-
ją, że ten „brakujący” odcinek zo-
stanie zmodernizowany. – Mamy 

Powalczą o środki na Przejazdową 
pewno będzie zawarte. Część 
tej ulicy stanowi skrzyżowanie 
z drogą powiatową, konkret-
nie z ulicą Promyka – zaznacza 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Czy uda się poro-
zumienie zawrzeć z gminą Brwi-
nów, bo przecież Przejazdowa 
jest ulicą graniczną? Tego jesz-
cze nie wiemy. Brwinów nie jest 
zainteresowany przekazaniem 
środków fi nansowych na budo-
wę tej drogi – twierdzi.

Nabór wniosków do Naro-
dowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych kończy się 
we wrześniu. Andrzej Kurze-
la zaznacza, że szanse na uzy-
skanie dofi nansowania są duże. 
– Mamy gotową dokumentację 
projektową. Dodatkowo Staro-
stwo Powiatowe wstępnie de-
klaruje nam pomoc fi nansową 
w wysokości blisko 1,5 mln zł. 
Te aspekty, a zwłaszcza współ-
praca z innymi samorządami, są 
wysoko punktowane przy oce-
nie składanych aplikacji – mówi. 

Dodatkowe środki na reali-
zację tej inwestycji to ulga dla 
miejskiej kasy. Przebudowa 
ostatniego fragmentu ul. Prze-
jazdowej może pochłonąć bo-
wiem nawet 6 mln zł. – Kosz-
ty generuje budowa ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Promyka. 
Ale dzięki zastosowaniu tego 
rozwiązania usprawnimy ruch 
w tym rejonie – podkreśla wice-
prezydent. Co jeszcze znajdzie 
się na Przejazdowej? Oprócz 
przebudowy samej drogi, poja-
wią się chodniki i drogi rowero-
we, które połączą wybudowane 
już fragmenty. Droga zostanie też 
oświetlone. Kurzela: – Niektó-
rzy przedsiębiorcy wyrazili chęć 
budowy miejsc parkingowych na 
własny koszt. Zgodziliśmy się na 
to rozwiązanie. 

Kiedy ruszą prace na Przejaz-
dowej? Wiceprezydent twierdzi, 
że inwestycję zaplanowano na 

przyszły rok. – Bez względu na 
to, czy zdobędziemy środki ze-
wnętrzne musimy zrealizować 
to zadanie. Modernizacja może 
potrwać około trzech, czterech 
miesięcy – podkreśla Kurzela. 
I dodaje: – Aby zminimalizować 

utrudnienia chcemy tę inwesty-
cję przeprowadzić w okresie wa-
kacyjnym. Nie wiadomo jeszcze 
jak będzie wyglądała organiza-
cja ruchu na czas prac, ponie-
waż przygotuje ją wykonawca 
robót budowlanych. 

Powalczą o środki na Przejazdową 

możliwość pozyskania środków 
z zewnątrz. Tym razem nie są to 
środki unijne, tylko z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na rok 2016. 
Jesteśmy po wstępnych uzgod-
nieniach ze starostwem powia-
towym i to porozumienie na 

Ostatni fragment 
ulicy Przejazdowej 
ma zostać 
zmodernizowany 
w 2016 roku
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Gdzie zostawimy rower?
REGION
Jak już informowaliśmy, 
przy stacji WKD 
Grodzisk Mazowiecki 
Radońska pojawił się 
parking rowerowy. 
Cykliści pytają: czy przy 
innych przystankach 
też znajdą się stojaki dla 
ich jednośladów?

Rowerzyści podkreślają, że przy 
stacjach PKP i WKD w naszej 
okolicy brakuje stojaków dla 
ich pojazdów. Co więc robią 
właściciele jednośladów, któ-
rzy podróż chcą kontynuować 
pociągiem? Przypinają rowery 
gdzie tylko się da – do słupów, 
ogrodzeń, barierek. Niestety, tak 
pozostawione „dwa kółka” by-
wają łupem złodziei...

W ramach realizacji przedsię-
wzięcia uporządkowane zosta-
ło najbliższe otoczenie stacji 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik WKD.

Rowerzystom oczywiście 
parking przypadł do gustu. – 
Wreszcie ktoś pomyślał. Przy 
takiej pogodzie zamiast poran-
nego spaceru na kolejkę, wolę 
dojechać na stację rowerem. 
Do tej pory lądował w krza-
kach przypięty do ogrodzenia. 
Teraz mam już go gdzie zosta-
wić – mówi Radek. Podobne-
go zdania jest Marta. – Fajnie, 
że zrobili taki parking, jest po-
trzebny. Szkoda tylko, że na 
jednej stacji – dodaje.

Zwróciliśmy się do WKD 
z pytaniem: czy w pobliżu pozo-
stałych przystanków pojawią się 
takie parkingi? Kulesza: – Tak. 
W miarę dostępności miejsca 
pod zorganizowanie tego ty-
pu obiektów oraz dostępności 
środków fi nansowych.

A gdzie parkingi rowerowe 
mogłyby jeszcze powstać? – Roz-
budowa tego typu obiektów po-
winna w pierwszej kolejności 
objąć stacje i przystanki charak-
teryzujące się największą wy-
mianą podróżnych, a zatem: 
Komorów, Pruszków, Podko-
wa Leśna Główna, Michałowi-
ce czy Reguły – mówi rzecznik 
WKD. Jednocześnie nieco stu-
dzi entuzjazm: – Aktualnie nie 
zostały jeszcze podjęte wiążą-
ce decyzje w zakresie harmo-
nogramu realizacji parkingów 
rowerowych w kolejnych lokali-
zacjach – twierdzi.  (AS) 

W
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Warszawska Kolej Dojazdowa 
miesiąc temu przy stacji Grodzisk 
Mazowiecki Radońska stworzy-
ła parking rowerowy z 60 stoja-
kami. Przewoźnik podkreśla, że 
była to odpowiedź na sugestie 
podróżnych. – Przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane w oparciu 
o otrzymywane od podróżnych 
wnioski i postulaty, jak również na 
podstawie własnych obserwacji. 

Plac zabaw 
na... plac zabaw
MILANÓWEK
Osiedle Berliny 
w Milanówku 
zyskało plac zabaw 
z urządzeniami, które 
wcześniej znajdowały 
się na terenie
przebudowywanego
amfi teatru.

W Milanówku u zbiegu ulic 
Fiderkiewicza i Krótkiej mie-
ści się amfi teatr. Jeszcze kil-
ka lat temu odbywała się tam 
większość imprez kultural-
nych. Teraz teren (o czym 
pisaliśmy w poprzednim nu-
merze) jest rewitalizowany. 
Przebudowa tego obszaru wy-
magała m.in. demontażu znaj-
dującego się tam placu zabaw. 
Urządzenia wchodzące w je-
go skład były w dobrym sta-
nie i mogą z powodzeniem 
posłużyć następne kilka lat. 
Plac zabaw „przeniesiono” 
więc z amfiteatru na osie-
dle Berliny.

Ta zamiana ucieszyła miesz-
kańców osiedla. Na miejscu 
znajdował się mały plac za-
baw, teraz został powiększony 
o elementy pochodzące z am-
fi teatru. Do tej pory pociechy 
miały do dyspozycji zjeżdżal-
nie, karuzelę i huśtawkę, dziś 
mogą się cieszyć się z kolej-
nych urządzeń – m.in. następ-
nej zjeżdżalni, drabinki, dwóch 
domków i łańcuchów wspi-
naczkowych.

Całość została postawiona 
na wcześniej przygotowanym 
fragmencie terenu. Na podłożu 
leży specjalny żółty piasek (słu-
ży też jako piaskownica).  (SD) 
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Rowerzystka: 
– Fajnie, że zrobili 
taki parking. 
Szkoda tylko, 
że na jednej stacji 

PRUSZKÓW
Głośną fi lmową biografi ę prof. Zbi-
gniewa Religi będzie można zo-
baczyć w pruszkowskim ośrodku 
kultury. Film „Bogowie” Łukasza Pal-
kowskiego opowiada o początkach 
kariery znanego kardiochirurga (w 
tej roli Tomasz Kot), który w 1985 
r. przeprowadził pierwszy udany 

zabieg przeszczepienia serca w Pol-
sce. „Bogowie” portretują wybitnego 
człowieka, który odważył się zmie-
nić obowiązujące zasady. Wyjmu-
jąc z ludzkiego ciała serce, Zbigniew 
Religa przełamał moralne, kultu-
rowe i religijne tabu. Prof. Religa 
zmarł w 2009 r.  Film zdobył Złote 

„Bogowie”, czyli fi mowa 
biografi a prof. Zbigniewa Religi

Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdy-
ni w 2014 roku. Organizatorem pro-
jekcji jest Społeczne Stowarzyszenie 
„Forum Pruszków”. Wstęp wolny. 
Czas i miejsce: sobota, 5 września, 
godz. 18. Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. (EL)

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

NADARZYN
Drogowcy poprawili 
skrzyżowanie 
w rejonie budowy 
trasy S8 w Nadarzynie. 
Dochodziło tam do 
niebezpiecznych 
sytuacji. 

D laczego? Ponieważ 
kierowcy nadjeżdżają-
cy z drogi głównej oraz 

łącznicy mieli pierwszeństwo 
w tym samym czasie. Prowa-
dzący pojazdy, którzy wyjeżdża-
li z bocznej łącznicy dostawali 
zielone światło ze strzałką co 
oznaczało, że mają prawo do 
pierwszeństwa. Z kolei kierowcy 
jadący drogą główną także mieli 
pierwszeństwo o czym powiada-
miał ich znak ostrzegawczy A-6e 
informujący o „wylocie” drogi 
jednokierunkowej z lewej strony 
(z której pojazdy nie mają pierw-
szeństwa).

Na tak ruchliwej drodze, po 
której często jeżdżą też samo-
chody ciężarowe, mogło dojść 
do tragedii. Sytuacja została 
na szczęście poprawiona przez 

jest łącznicami bezkolizyjnie. 
Nie jest to organizacja docelo-
wa, tylko czasowa wprowadzo-
na na etap realizacji prac – mówi 
Agnieszka Stefańska, rzecznik 
prasowy warszawskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Wcześniej drogowcy nie zga-
dzali się z negatywną oceną 
poprzedniej organizacji ruchu. 
Ich zdaniem pojazdy z wlotu na 
główną drogę miały pierwszeń-
stwo jedynie aby przedostać się 
na pas włączający do ruchu, na-
tomiast na nim nie mieli już bez-
względnego pierwszeństwa.   

drogowców. Skrzyżowanie stało 
się bezkolizyjne. – To było skrzy-
żowanie, gdzie był przejazd przez 

Skrzyżowanie poprawione
Ruch na „krzyżówce” w Nadarzynie stał się bezkolizyjny
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drogę, tzw. skrzyżowanie koli-
zyjne z sygnalizacją świetlną. 
W tej chwili ruch prowadzony 

Na skrzyżowaniu 
w rejonie budowy 
trasy S8 dochodziło 
do groźnych sytuacji

Ruch na „krzyżówce” w Nadarzynie stał się bezkolizyjny

Samochód przygniótł 67-latka
PRUSZKÓW
Mężczyzna chciał 
wjechać samochodem 
do garażu. Gdy 
wysiadł, auto 
stoczyło się 
i go przygniotło.

– Podczas wjazdu do garażu na 
jednym z pruszkowskich osiedli 
samochód przygniótł kierowcę. 
Poszkodowany został zabrany 
przez karetkę – napisał czytelnik 

w wiadomości przesłanej na kon-
takt@wpr24.pl.

Jego informację potwierdzi-
li policjanci. Mężczyzna zo-
stawił auto na podjeździe bez 
zaciągniętego hamulca ręcz-
nego. – Zgłoszenie otrzyma-
liśmy 2 września przed godz. 
20. Mężczyzna w wieku 67 lat 
wrócił do domu w Pruszkowie 
i chciał wstawić auto do gara-
żu. Wysiadł z samochodu w ce-
lu otwarcia drzwi garażowych. 

Wtedy pojazd zaczął zjeżdżać. 
Mężczyzna chciał przez otwar-
tą szybę skręcić kierownicą, 
jednak auto przygniotło go do 
ściany – powiedziała asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prusz-
kowskiej policji.

– Mężczyzna był nieprzytom-
ny. Z urazem klatki piersiowej 
został przetransportowany do 
warszawskiego szpitala – mówiła 
Magdalena Orłowska, rzecznik 
Falck Medycyna.  (SD) 
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MILANÓWEK
Milanówek przygotowuje się do 
przebudowy ulic Spacerowej, Kra-
sińskiego, Parkowej, Północnej 
oraz Grodeckiego. Drogi te ma-
ją nawierzchnię gruntową, tylko 
fragment ul. Spacerowej wyłożo-
ny jest trylinką. Po przebudowie 
ulice zyskają nawierzchnię z kostki 

betonowej. Kostką zostaną też wy-
łożone zjazdy i parkingi przy jezd-
niach. Planowane jest odwodnienie 
terenu. Warto dodać, że wspomnia-
ne ulice znajdują się w strefi e ochro-
ny konserwatorskiej. A kiedy można 
spodziewać się konkretnych prac? Za-
pewne w przyszłym roku. Co prawda 

Kilka dróg gruntowych będzie miało
nawierzchnię z kostki betonowej 

milanowski magistrat ogłosił 
przetarg (propozycje można było 
składać do 3 września), ale doty-
czył on wykonania dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonaw-
czej. Zwycięzca tego przetargu 
będzie miał czas na realizację 
zadania do 20 grudnia. (JM)

Reklama
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Plac zabaw 
na... plac zabaw

Koleje Mazowieckie postanowiły utrzymać wzajemne honorowanie 
wszystkich biletów ZTM i KM. Będzie ono obowiązywało na linii Warsza-
wa Wschodnia – Skierniewice do 17 października tego roku, z możliwo-
ścią przedłużenia terminu. Podróżni posiadający bilety ZTM w pociągach 
KM muszą je aktywować. W tym celu trzeba udać się do kierownika po-
ciągu, wsiadając pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu). Bilety 
Kolei Mazowieckich wszystkich rodzajów będą honorowane w pocią-
gach Szybkiej Kolei Miejskiej.  (SD) 

Honorowanie biletów – dłużej

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Nowy, wrześniowy 
rozkład jazdy pociągów 
i zakończenie dużych 
remontów na liniach 
kolejowych miały 
przynieść ulgę pasażerom.

W poprzednim wydaniu 
„Gazety WPR” infor-
mowaliśmy o zmia-

nach, jakie szykują się w grafi ku 
Kolei Mazowieckich, Szybkiej Ko-
lei Miejskiej i Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Kursów przybyło, bo 
modernizację toru nr 1 zakończyła 
„wukadka”, a zakończenie części 
prac na linii Warszawa-Skier-
niewice pozwoliły na puszczenie 
na szlak większej liczby skła-
dów SKM i KM. Pozostały jed-
nak problemy znane podróżnym 
od dawna. – Kole Mazowiec-
kie chwalą się rekordem szyb-
kości na Centralnej Magistrali 

A jak funkcjonowanie nowego 
planu jazdy ocenia przewoźnik? 
– Rozkład jazdy pociągów Kolei 
Mazowieckich jest zorganizowa-
ny w taki sposób, na jaki pozwalają 
nam warunki techniczne panu-
jące na linii, gdzie wciąż jeszcze 
trwają prace remontowe. Rozkład 

Rekord składu Impuls 45 WE zaskoczył podróżnych
Pomimo nowego rozkładu jazdy pociągi Kolei Mazowieckich nadal odnotowują spóźnienia

w obecnym kształcie funkcjonu-
je dopiero trzeci dzień, w związku 
z czym trudno nam jest już teraz 
ocenić, na ile faktycznie spełnia 

Opóźnienia 
pociągów, które nie 
przekraczają 10-15 
minut nie wywołują 
specjalnego 
zdziwienia 
u podróżnych

a
Rc

H
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U
mKolejowej, a nie potrafi ą dopilno-

wać, żeby pociągi jeździły punk-
tualnie – twierdzi nasz czytelnik.

Wspomniany rekord padł w no-
cy, 29 sierpnia. Impuls 45 WE ze 
stajni KM pojechał z prędkością 
225 kilometrów na godzinę. – Ko-
leje Mazowieckie to najnowocze-
śniejszy regionalny przewoźnik 
kolejowy, a teraz udowodniliśmy, 
że również najszybszy. Gratulu-
ję spółce oraz producentowi po-
jazdu (Newag S.A. – przyp. red.), 
a także maszynistom, którzy osią-
gnęli tak imponujący wynik – po-
wiedział tuż po jeździe Waldemar 
Kuliński, przewodniczący rady 
nadzorczej spółki.

I właśnie to samozadowolenie 
wywołuje kąśliwe uwagi podróż-
nych z naszego regionu. Opóź-
nienia w kursowaniu pociągów 
na linii Warszawa-Skierniewice 
to bowiem niemal codzienność. 
Te, które nie przekraczają 10-15 
minut nie wywołują nawet spe-
cjalnego zdziwienia oczekują-
cych na peronach. 

oczekiwania pasażerów, choć nie 
wpłynęły dotąd żadne skargi na 
ten temat – mówi Jolanta Mali-
szewska z biura prasowego Kolei 
Mazowieckich. I dodaje: – W po-
równaniu do rozkładu obowiązu-
jącego w ostatnich miesiącach 
jest on nieco korzystniejszy 
z uwagi na większą liczbę po-
ciągów oraz skrócenie odcinka 
obsługiwanego przez zastępczą 
komunikację autobusową, która 
jest z pewnością mniej komforto-
wa niż podróż pociągiem.

W jaki sposób możliwości Im-
pulsów będą wykorzystywane na 
linii do Skierniewic, gdzie panują 
dużo trudniejsze warunki niż na 
Centralnej Magistrali Kolejowej? 
– Impulsy w większości obsługu-
ją pociągi osobowe, a więc z dużą 
ilością przystanków, w związ-
ku z czym będą się rozpędzać do 
prędkości 130 kilometrów na go-
dzinę – informuje Maliszewska. 
Kolejna zmiana rozkładu dla li-
nii Warszawa-Skierniewice na-
stąpi 17 października.  
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Jeśli pragniesz gładkiej skóry 
bez włosów, które odrastają, 
a czasami wrastają i tworzą się 
stany zapalne oraz chcesz pozbyć 
się ich raz na zawsze, to powinnaś 
skorzystać z depilacji laserem 
diodowym LIGHT SHEER.

LIGHT SHEER to jedyny tak skuteczny la-
ser diodowy, który na stałe usuwa niepożą-
dane włosy. LightSheer Diode Laser System 
jest to amerykańskie urządzenie do usuwa-
nia owłosienia na stałe. Przeszedł testy kli-
niczne i ma udokumentowaną skuteczność. 
Został uznany za najlepsze urządzenie do 
laserowej depilacji  na Kongresie Amery-
kańskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
w San Francisco. Dzięki swojej skuteczności 
zdobył uznanie na świecie. Obecnie, nie tyl-
ko moda na gładkie ciało, ale również dba-
łość o higienę powoduje, że coraz częściej 
- nie tylko latem, ale również w zimie - pod 
warstwą ubrań, włosy stają się niemile wi-
dziane. Problem niechcianego owłosienia 
dotyczy nie tylko kobiet, ale również męż-
czyzn. Wszystkie klasyczne metody depilacji 
(golenie, usuwanie mechaniczne, depilacja 
woskiem itp.) mają jedną cechę wspólną - nie 
dają trwałych efektów. Różnią się tylko cza-
sem, po którym włosy wyrosną ponownie. 
Testowaliśmy wiele urządzeń, przeznaczo-
nych do zabiegów trwałej depilacji, znajdu-
jących się obecnie na rynku, bez wątpienia 
jedyną efektywną metodą na pozbycie się 
niechcianego owłosienia na stałe jest depi-
lacja laserowa systemem LightSheer. Prze-
prowadzona przez wykwalifi kowane osoby, 
daje oczekiwane, trwałe efekty.

Jesień to najlepszy czas by poddać się za-
biegowi trwałej depilacji owłosienia. Mamy 
czas by przeprowadzić całą serie zabiegu i w 
sezonie letnim cieszyć się gładkim ciałem, 
pozbawionym uciążliwych włosów. Przed 
zabiegiem przeprowadzamy wywiad z pa-
cjentem i wykonujemy próbę laserową, która 
jest bezpłatna. Następnie umawiamy się na 
zabieg, podczas którego można usunąć od 
20-30% włosów, które są w odpowiedniej 

NAJLEPSZY CZAS NA 
SKUTECZNĄ DEPILACJĘ, 
A WŁOSY NIE ODROSNĄ!

Kontakt:
tel.: 731 00 08 08 
Pruszków, ul. Emancypantek 4, Ip
www.majestic-derm.pl

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

fazie wzrostu. Laser działa tylko powierzch-
niowo, nie wpływając tym samym funkcje 
organizmu. Laser emituje łagodną wiązkę 
promieni przenikającą przez skórę aż do 
mieszka włosowego, niszcząc bezpowrot-
nie jego cebulkę. Należy jednak dodać, że nie 
wszystkie włosy rosną równocześnie. Część 
z nich znajduje się w fazie wzrostu (są to wło-
sy widoczne na skórze) i właśnie one reagują 
na światło lasera. Pozostałe włosy są w fazie 
„uśpienia”, która ma różny okres trwania (4-8 
tygodni). Po tym okresie zaczyna się aktywny 
etap wzrostu włosa, dlatego też zabiegi mu-
szą być powtórzone w serii (około5) w od-
stępach 4-8 tygodni, aby usunąć wszystkie 
włosy. Przestrzegamy przed korzystaniem 
z pseudo laserów w kuszących cenach, gdyż 
nie usuwają włosa tylko powodują osłabienie 
i rozjaśnienie,  przez co skuteczność systemu 
Light Sheer  Diode Laser zostaje osłabiona  
i trudniej usunąć włos na stałe.

Decydując się na depilacje LIGHT SHE-
ER masz gwarancję bezpieczeństwa  i zna-
komity efekt końcowy, czyli gładką skórę bez 
włosów – wymarzony cel osiągnięty!! Od-
wiedź Instytut Urody Majestic Derm któ-
ry mieści się  na I piętrze  pawilonów  przy
ul. Emancypantek 4 w Pruszkowie. Zadzwoń 
i umów się na wizytę.

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Można powiedzieć: 
wreszcie. Zespół 
ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
ma być dostępny 
także  w Pruszkowie. 

P owiat od dawna zabiega 
o utworzenie Powiatowe-
go Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności. Jak do tej 
pory ze słabym skutkiem. Takie-
go zespołu w Pruszkowie nie ma 
już od ośmiu lat.

Trzeba jednak przyznać, że 
niepełnosprawni nie zostali po-
zostawieni sami sobie. Dzięki 
porozumieniu zawartemu mię-
dzy powiatami pruszkowskim 
i grodziskim mogli korzystać 
z usług grodziskiego zespołu. 
Ale to rozwiązanie miało duży 
mankament. Niepełnospraw-
ni przekonali się o tym w ubie-
głym roku, kiedy zmieniły się 
przepisy dotyczące wydawania 
kart parkingowych. Od 1 lip-
ca 2014 r. zajmują się tym Po-
wiatowe Zespoły ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. Problem 
w tym, że mieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego z wnioskiem 
o kartę muszą wybrać się do... 
Grodziska Mazowieckiego. Dla 
osób niepełnosprawnych ta-
ka wyprawa to często prawdzi-
we wyzwanie. 

dyżurującej osoby, która wy-
dałaby kartę? – dodaje. 

I tu dobra wiadomość. – W wy-
niku porozumienia z powiatem
grodziskim osoby niepełno-

Choć od wprowadzenia no-
wych przepisów minął rok, to 
do tej pory sytuacja nie ulega 
poprawie. – Jestem niepełno-
sprawny, moja żona również. 
Mamy ważne orzeczenia, ale 
karty parkingowe musimy wy-
mienić. I tu się pojawia pro-
blem, bo w starostwie odesłali 
mnie do Grodziska. Jaką mam 
gwarancję, że tam dostanę ją od 
ręki? – pyta pan Waldemar. – 
Ja jeszcze dam sobie jakoś ra-
dę jak samochodem stanę dalej, 
choć łatwo nie będzie. Ale żo-
na praktycznie nie jest w stanie 
zrobić więcej niż dziesięć kro-
ków. Nawet komisja orzekają-
ca przyjechała do nas do domu, 
by wydać opinię. Czy w sta-
rostwie nie może być jakiejś 

Niepełnosprawni unikną „wycieczek” 
Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane przy ulicy Drzymały w Pruszkowie

będzie przyjeżdżało do nich. Nie 
będzie konieczności jeżdżenia 
i załatwiania spraw w Grodzi-
sku – podkreśla Ewa Borodzicz, 
członek zarządu powiatu prusz-
kowskiego. I dodaje: – Nie jest 
to na razie nasza samodzielna 
placówka. Cała obsługa miesz-
kańców będzie się odbywała 
w Pruszkowie. 

To nie koniec, starostwo nie 
składa broni. Urząd zamierza da-
lej starać się o utworzenie Zes-
połu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności tylko dla mieszkań-
ców powiatu pruszkowskie-
go. Starosta Zdzisław Sipiera: 
– Szanse na utworzenie tego 
zespołu są duże. Zarząd stoi na 
stanowisku, że obsługa miesz-
kanców powiatu pruszkowskiego 
powinna odbywać się w naszym 
rejonie. Powinni mieć dostępne 
wszystkie usługi. Rozmowy doty-
czące zespołu są na etapie uzgod-
nień. Mamy nadzieję, że zacznie 
on funkcjonować od nowego roku. 
Przygotowujemy również kwestię 
lokalową i personalną.

Zdzisław Sipiera podkreśla, 
że w tej sprawie są prowadzo-
ne rozmowy także z wojewodą 
mazowieckim. Bez jego zgody 
taki zespół nie może rozpocząć 
działalności. – Nie oczekujemy 
od wojewody, że będzie to ob-
ciążało jego budżet. Zadekla-
rowaliśmy, że załatwimy to we 
własnym zakresie, prosimy tyl-
ko o zgodę – twierdzi staros-
ta pruszkowski. 
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Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane przy ulicy Drzymały w Pruszkowie

sprawne będą od września ob-
sługiwane w punkcie przy ul. 
Drzymały w Pruszkowie. Biuro 

 – Rozmowy 
dotyczące zespołu 
są na etapie 
uzgodnień – mówi 
starosta Sipiera 

Znaleziono ciało kobiety

PRUSZKÓW
Na dachu wejścia do 
klatki schodowej w bloku 
przy al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie w  niedzielę 
(30 sierpnia) znaleziono 
ciało kobiety. Jak doszło 
do jej śmierci?

Informację na temat tego drama-
tycznego zdarzenia otrzymaliśmy 
od czytelnika. – W Pruszkowie 
doszło do tragicznego wypadku. 
Kobieta leży na dachu wejścia 
do klatki schodowej – napisał 
na adres kontakt@wpr24.pl.

Co powiedziała policja? 
– Zgłoszenie otrzymaliśmy 
ok. godz. 17.25. Na jednym z osie-
dli przy al. Wojska Polskiego zna-
leziono kobietę leżącą na dachu 
wejścia do klatki schodowej. 
Niestety stwierdzono zgon. Na 

chwilę obecną nie mogę nic wię-
cej powiedzieć. Trwają czynności 
ustalające przebieg tego zdarze-
nia – informowała „na gorąco” 
kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Śledztwo przekazano proku-
raturze. – Prokurator zarządził 
sekcję zwłok zmarłej. Po jej wy-
nikach będziemy mogli przeka-
zać więcej informacji. Wkrótce 
odbędą się przesłuchania lokato-
rów domu. Wszystko to pozwo-
li na ustalenie okoliczności, czy 
było to np. samobójstwo lub 
działania innych osób. Póki co 
żadnej z tych wersji nie moż-
na wykluczyć – mówi Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie. I do-
daje: – Najdłużej będziemy cze-
kać na protokół z sekcji zwłok, 
bo około trzy miesiące.  (SD) 
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BARANÓW
W Kaskach (gm. Baranów) budowa-
na jest stacja uzdatniania wody. De-
cyzja o jej powstaniu zapadła jeszcze 
w 2013 roku. Przetarg ogłoszono po 
załatwieniu wszystkich formalności 
związanych z badaniami zasobów wo-
dy, dokumentacją techniczną oraz 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

W postępowaniu wybrano fi rmę z Ra-
domia (oferta ponad 1,6 mln zł). Dla-
czego zdecydowano się na budowę 
takiej stacji? Przybyło mieszkańców 
gminy, w związku z tym zwiększy-
ło się zapotrzebowanie na wodę, 
której jakość w ujęciu w Cegłowie 
stale się pogarszała. Stacja będzie 

Powstaje nowoczesna 
stacja uzdatniania wody

nowoczesnym obiektem. Jej praca 
wraz z dwoma zbiornikami reten-
cyjnymi znacznie podniesie wydaj-
ność. Każdy ze zbiorników pomieści 
100 m sześc. wody. Sukcesywnie 
powstaje też główny budynek sta-
cji. Cała inwestycja ma dobiec fi na-
łu w październiku tego roku.. (SD)
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Na ul. Okrężnej 
zaplanowano gruntowną 
przebudowę jezdni. 
Niby dobra wiadomość, 
ale wśród mieszkańców 
zawrzało. Pojawiły 
się bowiem pogłoski, 
że po remoncie ich drogą 
pojadą ciężarówki.

U lica Okrężna w Gro-
dzisku ma nawierzch-
nię z płyt betonowych. 

Jazda po nich nie jest dla kierow-
ców zbyt komfortowa. Włoda-
rze miasta podjęli więc decyzję 
o przebudowie drogi i dostoso-
waniu jej do panujących w rejo-
nie warunków komunikacyjnych.

Tymczasem wśród mieszkań-
ców zaczęły krążyć pogłoski, 
że po przebudowie na Okrężną 
będą mogły wjechać pojazdy 

ciężarowe. Pojawiły się obawy, 
że gdyby do tego doszło, to uli-
ca ze względu na natężenie ru-
chu stanie się niebezpieczna 
(droga zbyt blisko zabudowań). 
Trudno byłoby też znieść hałas, 
odór spalin. Jednak Piotr Galiń-
ski, wiceburmistrz Grodziska, 

mogłyby tam poruszać się po-
jazdy do 10 ton. Ponadto za-
projektowanych jest kilka rond 
o niezbyt dużym promieniu, któ-
re uniemożliwiają przejazd du-
żych pojazdów np. tirów – mówi.

Jest i inna sprawa. Chodzi 
o poszerzenie jezdni. Wyma-
ga to wykupu części działek, 
ale nie wszyscy ich właścicie-
le się na to zgadzają. Galiński: 
– Łącznie do przeprowadzenia 
przebudowy na odcinku 2 km 
potrzeba jest ok. 1 ha gruntu. Ta 
powierzchnia obejmuje również 
obszar potrzebny do wybudowa-
nia systemu oczyszczania wód 
deszczowych i dojście do rzeki. 
Średnio należałoby wykupić od 
właścicieli działki od jednego do 
dwóch metrów jej szerokości.

Cała inwestycja spowodowa-
łaby, że mimo wszystko ruch na 
Okrężnej by wzrósł. Teraz nie-
wielu kierowców wybiera tę dro-
gę, a mieszkańcy traktują swoją 
ulicę jak osiedlową. – Ruch po 
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Ciężarówka? Wstęp wzbroniony
Mieszkańcy ul. Okrężnej w Grodzisku obawiają się, że ich drogą pojadą tiry

przebudowie zapewne będzie 
większy, ale nie o tyle, żeby 
ul. Okrężna stała się szlakiem 
tranzytowym. Jest to wyklu-
czone z jej układu drogowego. 
Wystarczy spojrzeć na mapę 
– twierdzi wiceburmistrz.

21 i 22 sierpnia doszło spotkań 
burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego z mieszkańcami ul. 
Okrężnej. Zapewnił ich, że pla-
ny budowy zostaną wstrzymane. 
Burmistrz wystąpił do starostwa 

PRUSZKÓW
Jeszcze w tym roku ruszą pra-
ce w budynku przy ul. Chopina 12 
w Pruszkowie. TBS „Zieleń Miej-
ska” ogłosiło przetarg na wykona-
nie remontu. Zadanie podzielono na 
części budowlaną i sanitarną. W ra-
mach pierwszej zaplanowano m.in. 
wymianę tynków zewnętrznych na 

renowacyjne, malowanie klatki scho-
dowej, wymianę obróbek gzymsów 
pośrednich i parapetów okiennych, 
podwyższenie balustrad balkono-
wych, remont prześwitu bramowego 
i posadzki, wykonanie izolacji funda-
mentów. Zwycięzca przetargu będzie 
miał czas na wykonanie tego zadania 

Budynek przy ulicy Chopina 
pójdzie do remontu

do końca kwietnia przyszłego roku. 
W ramach prac sanitarnych budynek 
zostanie doposażony w instalację 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody. Przewidziano też montaż wę-
zła cieplnego. Na tę część będzie 
mniej czasu, data fi nału robót 
to 31 października 2015 r. (EL)

Naprawią 
Wiśniową
NOWA WIEŚ
Mieszkańcy 
ul. Wiśniowej 
w Nowej Wsi muszą 
przygotować się na 
zmiany. Pozytywne.

Gmina Michałowice planu-
je bowiem przebudować Wi-
śniową na odcinku niespełna 
400 m. O jakie prace chodzi? 
Stara nawierzchnia zosta-
nie rozebrana. Potem pojawi 
się blisko 1300 mkw. na-
wierzchni z kostki betonowej 
oraz 1900 mkw. asfaltowej. 
Przewidziano humusowa-
nie oraz obsiew poboczy. 
Konieczna będzie insta-
lacja znaków i oznakowa-
nia poziomego. W związku 
z inwestycją przeprowadzo-
ne zostaną roboty odwodnie-
niowe – pojawią się rurociąg, 
studnie żelbetonowe oraz 
wpusty deszczowe.

Trwa postępowanie prze-
targowe na wykonawcę prac. 
Niewykluczone, że inwesty-
cję uda się zrealizować jesz-
cze w tym roku.  (JM) 

Wiadomości 

powiatu o umorzenie postępowa-
nia w sprawie wydania ZRID-u 
(zezwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej). Zaplanowano 
też kolejne spotkanie konsul-
tacyjne, na którym mieszkańcy 
będą mieli okazję przedstawić 
swoje uwagi. Na ich podstawie 
mają zostać wprowadzone po-
prawki do planu przebudowy 
drogi. Spotkanie odbędzie się 
1 października w grodziskim 
Centrum Kultury. 

– Projekt powstał 
z wyłączeniem 
samochodów 
ciężarowych – mówi 
wiceburmistrz 
Galiński

zaprzecza. – Są to obawy nie-
uzasadnione. Projekt powstał 
z wyłączeniem samochodów 
ciężarowych. Zakłada on, że 
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GRODZISK MAZOWIECKI
We wrześniu mammobus zawita 
do Grodziska i Milanówka. Na czym 
polega mammografi a? To bada-
nie trwajace kilka minut. Koniecz-
ne jest wykonanie czterech zdjęć 
rentgenowskich, co daje podsta-
wę do oceny stanu zdrowia pacjent-
ki. Każda kobieta powinna wykonać 

mammografi ę, a zwłaszcza, gdy 
wśród członków rodziny występo-
wał rak piersi. Warto zaznaczyć, że 
panie w wieku 50-69 lat mogą wyko-
nać badanie za darmo, jeśli nie prze-
prowadzały ich w ostatnich dwóch 
latach. W przypadku pozostałych 
kobiet konieczne jest skierowanie 

Wkrótce mammobus zawita 
do Grodziska i Milanówka

od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Mammobus pojawi się w Grodzi-
sku i stanie przed Centrum Kultury 
przy ul. Spółdzielczej 9. Badanie bę-
dzie można wykonać 8 i 15 września 
w godz. 9-17. W Milanówku mammo-
bus pojawi się 17 września przy 
ul. Kościelnej 3, też w godz. 9-17. (JM)

Piątek, 4 Września 2015

Izabela Wofram ma swoją ulicę
PRUSZKÓW
Jedna z pruszkowskich 
ulic ma nowego 
patrona, jest nim 
dr Izabela Wolfram. 
Taką decyzję 
na sierpniowym 
posiedzeniu podjęli 
miejscy radni.

Pruszków się rozbudowuje, po-
jawiają się nowe ulice. Muszą 
mieć jednak nazwy, by miesz-
kańcy do nowych zabudowań 
mogli przyłączyć media. Jed-
nym z takich obszarów Prusz-
kowa jest dzielnica Żbików. 
Pojawiają się tam nowe ulice 
i trzeba nadać im patronów. 

– Proponujemy za wnio-
skiem komisji prawa admini-
stracji i bezpieczeństwa oraz 
za wnioskiem pani Małgorzaty 
Bojanowskiej, dyrektor Muzeum 
Dulag 121, nadanie patrona uli-
cy w Pruszkowie, położonej na 
Żbikowie. A mianowicie ulica 
imienia dr Izabeli Wolfram, leka-
rza, który pracował przed wojną 

w szpitalu powiatowym w Prusz-
kowie – referował na sierpniowej 
sesji radnych Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– W czasie kampanii wrześnio-
wej opiekowała się rannymi, 
często przeprowadzała bardzo 
skomplikowane operacje w trud-
nych warunkach. Natomiast jej 

Radni nie mieli wątpliwości 
i jednogłośnie przyjęli projekt 
uchwały. W 1929 r. Izabela Wol-
fram ukończyła Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego,po-
tem pracowała w Szpitalu Powia-
towym w Pruszkowie. W czasie 
kampanii wrześniowej, jako je-
dyny pozostały w szpitalu lekarz 
opiekowała się rannymi, często 
przeprowadzając skompliko-
wane operacje. Wiosną 1940 
r. wstąpiła do konspiracji; była 
zastępcą naczelnego lekarza 6. 
Rejonu AK „Helenów”. W ra-
mach przygotowań do Powsta-
nia prowadziła szkolenia służb 
medycznych, organizowała 
zbiórki leków i materiałów sa-
nitarnych. Kiedy powstał Dulag 
121, była współtwórczynią obo-
zowej służby sanitarnej. Wobec 
przepełnienia szpitali pruszkow-
skich organizowała szpitale polo-
we w mieszkaniach prywatnych, 
gdzie umieszczała chorych wy-
prowadzanych z obozu. Pomagała 
w ucieczce powstańcom sprowa-
dzonym do Pruszkowa.  (AS) 

Izabela Wolfram 
pomagała 
w ucieczce 
powstańcom 
sprowadzonym 
do Pruszkowa

zasługi dla mieszkańców War-
szawy i wszystkich tych osób 
które znalazły się w obozie przej-
ściowym Dulag 121 w Pruszko-
wie są wielkie – dodał.

„Śniadania” 
docenione
PRUSZKÓW
„Śniadania w parku” 
zostały docenione 
w ogólnopolskim 
konkursie 
„Tu mieszkam, tu 
zmieniam”. Twórcy 
inicjatywy, m.in. 
Stowarzyszenie 
Forum Pruszków, 
otrzymali 
dofi nansowanie 
na promocję imprez.

„Śniadania...” to cykl spotkań 
w pruszkowskim Parku Ko-
ściuszki. Ich celem jest inte-
gracja  i aktywizacja lokalnej 
społeczności. Każde z im-
prez ma niepowtarzalny kli-
mat. Mieszkańcy pakują do 
koszy piknikowych ulubione 
przysmaki i udają się do parku. 
Spędzają wspólnie czas i od-
poczywają w zielonej scene-
rii. Razem próbują wskrzesić 
dawne zabawy podwórkowe, 
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ozdabiają park kwiatami, za-
siadają do gier planszowych. 
Dzięki temu spotkanie ma cha-
rakter rodzinny. Dodajmy, że 
jednym ze współorganizato-
rów „śniadań” jest Miejski 
Ośrodek Kultury „Kamyk”. 

Cały projekt został docenio-
ny przez Fundację Banku Za-
chodniego WBK w konkursie 
„Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
Dzięki temu organizatorzy 
otrzymali dofi nansowanie na 
kolejne „Śniadania w parku”, 
które odbędą się 5 i 19 września 
oraz wiosną przyszłego roku.

To nie koniec. Głosowanie 
w konkursie trwa do 6 wrze-
śnia. Może przynieść następ-
ne korzyści w postaci promocji 
na cały kraj oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej, którą or-
ganizatorzy chcą przeznaczyć 
na cele społeczne.

Jak głosować? Wystarczy 
wejść na stronę bzwbk.pl/
informacje-o-banku/gran-
ty/glosowanie. Wybrać wo-
jewództwo mazowieckie, 
suwakiem znaleźć Pruszków 
i kliknąć „Głosuj”.

Wyniki konkursu pozna-
my 7 września.  (SD)  

Cały projekt 
został doceniony 
w konkursie 
„Tu mieszkam, 
tu zmieniam”

 Od lewej Jan Knyziak i Kacper Kowalewski

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Długie godziny 
spędzone nad książkami 
– uczniowie nie mają 
łatwo. Ale trud przynosi 
efekty. Przekonało 
się o tym trzech 
maturzystów 
z pruszkowskich szkół.

Nagrody starosty prusz-
kowskiego dla najlep-
szych maturzystów 

przyznawane są co roku. Kan-
dydatów zgłaszają dyrektorzy 
placówek prowadzonych przez 
powiat. Wymagania są wysokie: 
uczeń z egzaminu maturalnego 
musi uzyskać wynik powyżej 90 
proc. z przedmiotów obowiąz-
kowych, czyli trzech egzami-
nów pisemnych ( język polski, 
matematyka, język obcy no-
wożytny) oraz dwóch ustnych 
( język polski, język obcy no-
wożytny). Ten wyczyn udał się 
trzem maturzystom.

Najlepszy wynik (96,2 proc.) 
uzyskał Krzysztof Puchalski 
z Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych. Nagrodę 
w jego imieniu odebrała ma-
ma. – Syn aplikował na studia 
medyczne. Zabrakło mu ośmiu 
punktów, ale nie składa bro-
ni. Będzie poprawiał maturę 
w przyszłym roku i ubiegał się 
o przyjęcie – zaznaczyła. – Jest 

łem się na prawo na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Mam nadzie-
ję że sprostam temu wyzwaniu 
– zaznaczył. Trzeci wynik (93,4) 
uzyskał Kacper Kowalewski z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki. – Apli-
kowałem na kierunek budow-
nictwa na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej. Udało mi się na te studia 
dostać – podkreślił.

Gratulacje maturzystom złożył 
starosta Zdzisław Sipiera: – To jest 
właśnie ta elita elit. Mam nadzieję 
że ci, którzy potrafi ą teraz osiągnąć 
takie sukcesy, utrzymają to i będą 
przykładem dla innych. Wszystko 
jest przed wami, a miejsca prze-
wodniczącego rady, starosty, rad-
nych, naczelników, dyrektorów 
są dla was. Gratuluję i życzę sa-
mych sukcesów – powiedział. 

w Wielkiej Brytanii gdzie pra-
cuje i szlifuje język. Wraca 
i będzie studiował na Uniwer-
sytecie Warszawskim w Studium 

Przyszła elita elit
Nagrody dla najlepszych maturzystów. – Wszystko jest 
przed wami – powiedział starosta Zdzisław Sipiera
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przed wami – powiedział starosta Zdzisław Sipiera

Języków Wschodnich, a kon-
kretnie fi lologię rosyjską. Mam 
nadzieje, że dostanie się na me-
dycynę – dodała.

Kolejny laureat, Jan Knyziak 
(94,8 proc.) z Liceum Ogólno-
kształcące im. Tomasza Zana 
wybrał studia prawnicze. – Dosta-

Nagrody dostali 
Jan Knyziak, 
Kacper Kowalewski 
i Krzysztof Puchalski

Wodociągowcy działają
PRUSZKÓW
Od kilku tygodni 
Pruszków jest terenem 
prac wodociągowych. 
Na ul. Kubusia 
Puchatka trwa 
renowacja magistrali.

Nasi czytelnicy zastanawiają się, 
ile potrwają jeszcze takie robo-
ty. Informują, że wodociągowcy 
rozkopali teren na ul. Kubusia 
Puchatka i nic się tam nie dzie-
je. Zwracają też uwagę, że miej-
sca wokół powstałych wykopów 
są nieuporządkowane.

Co na to wodociągowcy? – Na 
ulicy Kubusia Puchatka na od-
cinku od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Prusa w Pruszkowie MPWiK 
prowadzi renowację magistrali 
wodociągowej. Prace prowadzo-
ne są w technologii bezwykopo-
wej, w ramach robót wykonane 
zostały wyłącznie niezbędne wy-
kopy technologiczne – informuje 
Roman Bugaj, rzecznik Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji. – Teren 
prac jest zabezpieczony. Wyko-
nawca, w ramach prac porząd-
kowych po zakończeniu robót, 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos- 
podarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o:
1. Ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I”.
2. Wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar II”.
Wyłożenie ponowne w niezbędnym zakresie projektu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 14 września 2015 r. 
do dnia 14 października 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miej-
skim w Pruszkowie, w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, 
środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie „Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy 
– obszar I” zostanie przeprowadzona w dniu 28 września 2015 r. Zebranie odbędzie się 
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar II” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się od dnia 14 września 2015 r. do dnia 14 października 2015 r.  
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 70 
w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Ob-
szar II” zostanie przeprowadzona w dniu 5 października 2015 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną także na stronie internetowej www.umpruszkow.bip.org.pl Menu Podmiotowe 
– Planowanie Przestrzenne.
Uwagi do wymienionych planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta Mia-
sta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
29 października 2015 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na 
adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Ar-
chitektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 paź- 
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
 – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54  
ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej 
na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczal-
nym terminie do 29 października 2015 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

usunie pozostałości zaprawy 
cementowej, która pozostała 
na nawierzchni wskutek pro-
wadzonej renowacji. Teren wy-
korzystany do przeprowadzenia 
robót zostanie przywrócony do 
stanu pierwotnego.

Na jakim etapie są prace? Bu-
gaj: – Podstawowe prace związa-
ne z procesem renowacji zostały 
zakończone. Obecnie trwa płu-
kanie wyremontowanej sieci wo-
dociągowej i pobór próbek wody 
do badania. Po uzyskaniu wy-
ników badań wody zgodnych 
z wymogami, zmodernizowa-
na magistrala wodociągowa 
zostanie włączona do eksplo-
atacji. Spółka rozpoczęła także 
modernizację magistrali wodo-
ciągowej w ul. Powstańców na 
odcinku od ul. Wojska Polskie-
go do ul. Jastrzębiej w Prusz-
kowie. Obecnie prowadzone 
są tam prace ziemne. Rzecznik 
MPWiK dodaje: – Prowadzo-
ne prace mają na celu popra-
wę jakości wody dostarczanej 
mieszkańcom oraz zmniejsze-
nie awaryjności sieci wodociągo-
wej. Jednocześnie przepraszamy
za niedogodności.  (JM) 

OGŁOSZeNIe
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Zespół szkół z zapleczem sporto-
wym oraz przedszkole powstać 
ma na terenie znajdującym się 

w pobliżu osiedla mieszkaniowego 
„Twój Parzniew”. Budynek będzie 
się składał z przedszkola, szkoły, za-
plecza kuchennego wraz ze stołów-
ką, stanowiącego łącznik pomiędzy 
szkołą i przedszkolem, a także sali 
sportowej. W przestrzeni rekreacyj-
nej znajdą się place zabaw dostoso-
wane do różnych grup wiekowych 
oraz boisko wielofunkcyjne i do gry 

w piłkę nożną, bieżnia i skocznia do 
skoków w dal. 

Ze wstępnym projektem można się za-
poznać na stronie www.brwinow.pl. Opinie 
oraz uwagi dotyczące przedstawionej kon-
cepcji należy składać w formie pisemnej do 
15 września w Urzędzie Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007, parter), 
w urzędach gmin będących partnera-
mi projektu – w Urzędzie Miasta Mila-
nówka i Urzędzie Miejskim w Podkowie 
Leśnej lub przesłać pocztą elektroniczną 
na adres: brwinow@brwinow.pl.

Opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy szkoły 
i przedszkola w Parzniewie jest jed-
nym z zadań gminy Brwinów w pro-
jekcie „Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów – poprawa spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogro-
dów poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki 
wodnej i komunikacji” dofinansowa-
nym ze środków EOG. (PR)

Konsultacje projektu szkoły 
i przedszkola w Parzniewie
Od 1 do 15 września 2015 r. potrwają konsultacje dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie.  

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

  

Otwarcie tunelu 
w ulicy Bałtyckiej

Piątek, 4 Września 2015

5 września 2015 r. o godzinie 
17.40 odbędzie się uroczyste 
otwarcie bardzo ważnej prze-

prawy drogowej pod torami kolejo-
wymi w Grodzisku Mazowieckim  
- tunelu w ulicy Bałtyckiej. Od sa-
mego początku tunel przewidziany 
był wyłącznie do obsługi ruchu dro-
gowego dla mieszkańców tej części 

Grodziska Mazowieckiego. Stąd 
parametry tunelu, a zwłaszcza je-
go wysokość, dostosowana jest do 
ruchu samochodów osobowych. 
Większa wysokość tunelu mogłaby 
stanowić zbyt dużą pokusę dla kie-
rowców samochodów ciężarowych 
w przeprawach na drugą stronę mia-
sta, co skutkowałoby blokadą  ruchu 

drogowego w centrum. Stąd wspól-
na decyzja władz gminy i kolejarzy 
na budowę tunelu o takich parame-
trach. Przez tunel przejadą karetki 
pogotowia i mniejsze autobusy ko-
munikacji miejskiej.

Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy, Urząd Miejski 

w Grodzisku Mazowieckim
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GRODZISK MAZOWIECKI
W niedzielne (30 sierpnia) popołu-
dnie 10-letnią dziewczynkę z Gro-
dziska pogryzł pies. Odwieziono ją 
do szpitala. – Dziecko zostało po-
gryzione przez psa. Na miejscu 
są policjanci z grodziskiej komen-
dy. Dziewczynkę zabrała karetka 
– napisał czytelnik w wiadomości 

przysłanej na kontakt@wpr24.pl. 
– 10-letnia dziewczynka weszła na 
podwórko do rodziny aby pobawić 
się z rówieśnikami. Pies nagle ją za-
atakował, mimo, że znał dziecko. 
Zwierzę było szczepione. Rodzice nie 
chcieli wszcząć postępowania. Z na-
szej strony sprawa jest zamknięta 

Dziewczynka została 
pogryziona przez psa

– mówił dyżurny z zespołu praso-
wego Komendy Stołecznej Policji. 
– Dziecko trafi ło do warszawskie-
go szpitala na ul. Niekłańskiej. Miało 
obrażenia ręki oraz głowy. Było przy-
tomne, w stanie ogólnym dobrym 
– powiedziała Magdalena Orłowska, 
rzecznik Falck Medycyna. (SD)

Wiadomości

zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 1106/15 z dnia 31.08.2015 r. o umorzeniu postępowania, w 
związku z wycofaniem wniosku 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 skrzy-
żowanie z drogą powiatową 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 zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej”
W projektowanym pasie drogowym inwestycja miała obejmować 
nieruchomości: 
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), 15/2.
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), 15/1, 88/1.
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), 6.
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, 13/7.
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), 176/1, 186/3. 
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawia-
sem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer 

działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami roz-
graniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone po-
grubioną czcionką.

W istniejącym pasie drogowym inwestycja miała obejmować nie-
ruchomości: 
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, na terenie których planowano przebudowę urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, niewchodzące w skład projekto-
wanego pasa drogowego:
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 uzbro-
jenia – działki ulegających podziałowi np. 126 (126/2) - przed na-
wiasem 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).

Wycofanie wniosku oznacza, że numery ewidencyjne działek pozo-
stają bez zmian.

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

 

OBWIESZCZENIE STAROSTy GRODZISKIEGO  
zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach  

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687j.t. ze zm.)  
oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t. ze zm.)

Grodzisk Mazowiecki, 31.08.2015r. 

WAB.6740.874.2015

Firma RTV Euro AGD poszukuje  
osoby do pracy na stanowisku:

MAGAZYNIER  
– OPERATOR  

WÓZKA 
Miejsce pracy:  

Sokołów (pow. pruszkowski). 

Główne zadania:
•	 załadunek i rozładunek towaru 
•	 prowadzenie dokumentacji magazynowej 
•	 kontrola przyjmowania i wydawania towaru 

 
wymaGania: 

•	 uprawnienia na wózki widłowe lub chwyta-
kowe 

•	 doświadczenie w pracy na stanowisku ma-
gazyniera mile widziane 

•	 zaangażowanie i motywacja do pracy 
•	 możliwość pracy w systemie 3-zmianowym 

OFERujEMY:
•	 zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
•	 dowóz do i z pracy z terenu Warszawy

Prosimy o przesyłanie CV na adres:  
oferty.pracy3@euro.com.pl

OGŁOSZeNIe

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
Stan Czarnej Drogi 
w Pruszkowie zwrócił 
uwagę naszych 
czytelników. Wykopano 
tam głębokie doły, na 
dodatek pozostawiono 
je bez zabezpieczenia.

P rzy Czarnej Drodze trwa 
budowa ekranów dźwię-
kochłonnych. Sposób 

w jaki wykonawca prowadzi 
inwestycję jest niebezpieczny. 
W pobliżu przeprawy przez to-
ry wykopano bardzo głębokie 
doły. Z jednego wystaje półme-
trowy pręt. W dodatku dróżka 
w niektórych miejscach w wy-
niku wykopania dołów została 
zwężona o połowę – mówi nasza 
czytelniczka Magdalena. I doda-
je: – W pobliżu jest wiele zabudo-
wań gdzie bawią się dzieci. Osoba 
dorosła sobie poradzi, ale dzieci 
nie są w stanie właściwie ocenić 

wiście, Czarna Droga wzdłuż 
torów PKP została rozkopana, 
doły sięgały metra głębokości 
i były pozostawione bez zabez-
pieczenia. Wystawały z nich nie-
bezpieczne elementy.

Co na to wszystko PKP PLK, 
które realizują inwestycję? 
– Czarna Droga leżąca w ob-
rębie terenu kolejowego jest 
obecnie wykorzystywana przez 
wykonawcę modernizacji linii 

zagrożenia, a w tamtym miejscu 
o nieszczęście nietrudno.

Przy Czarnej Drodze znaj-
duje się kładka, która pozwa-
la mieszkańcom przechodzić 
z jednej strony torów na drugą. 
W pobliżu jest też wiele ważnych 
punktów, m.in. Muzem Dulag 
121, Szkoła Podstawowa nr 1, 
sklepy, stacje benzynowe. Jest 
to więc istotne przejście wpi-
sujące się układ Czarnej Drogi, 

Niebezpieczne doły w Czarnej Drodze
Mieszkańcy zwracają uwagę na stan drogi wzdłuż torów kolejowych

kolejowej. Po zakończeniu 
głównych robót na tym odcin-
ku droga będzie odtworzona. 
Oznacza to, że będzie przywró-
cona do stanu sprzed prac – mó-
wi Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

A co z niebezpiecznymi dołami? 
Jakubowski: – Osobiście zwrócę 
się do kierownika budowy, aby 
wykonał ich zabezpieczenie. 
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– Sposób w jaki 
wykonawca prowadzi 
inwestycję jest 
niebezpieczny 
– mówi czytelniczka

która prowadzi od ul. Bohate-
rów Warszawy w kierunku cen-
trum Pruszkowa.

Udaliśmy się tropem infor-
macji od czytelniczki. Rzeczy-

Mieszkańcy zwracają uwagę na stan drogi wzdłuż torów kolejowych

 Wykopane doły nie były zabezpieczone

Segregacja 
na trzy worki
PODKOWA LEŚNA
Dotychczas fi rma 
odbierająca odpady od 
mieszkańców Podkowy 
zjawiała się dwa razy 
w miesiącu. Obecnie raz 
na dwa tygodnie.

To niejedyna zmiana. Zgodnie 
z uchwałą rady miasta selektyw-
na zbiórka odpadów będzie prowa-
dzona z użyciem trzech worków. 
Do żółtego należy wkładać opa-
kowania z papieru i tektury, gazety 
i czasopisma, katalogi, prospek-
ty, foldery, papier szkolny i biu-
rowy, książki, zeszyty, puszki po 
napojach, złom żelazny, metale 

kolorowe, do białego – butelki, 
słoiki, inne szklane opakowania. 
Natomiast czarny worek przezna-
czono na artykuły higieniczne, za-
tłuszczone opakowania, mokry, 
brudny papier i folię. Odpady 
„zielone” należy umieszczać we 
własnych workach o dowolnym 
kolorze. One też będą zabierane.

W sierpniu podkowiański ma-
gistrat rozstrzygnął przetarg na 
odbiór oraz wywóz odpadów. Zło-
żono trzy oferty. Zwyciężyła fi rma 
„Eko-Hetman”. Umowę podpisa-
no na 16 miesięcy, a za realizację 
zadania wykonawca otrzyma po-
nad 940 tys. zł.  (JM) 

Odpady będą 
odbierane raz 
na dwa tygodnie

Raszyn w nowej odsłonie
RASZYN
Komunikacja 
z mieszkańcami to 
niezwykle istotny 
element. Gmina Raszyn 
chce dokonywać tego 
w jak najlepszy sposób 
– za pomocą nowej 
strony internetowej.

Od 1 września mieszkańcy gminy 
Raszyn mogą korzystać z witry-
ny w nowej odsłonie. Stopniowo 
każdy będzie mógł zapoznać się 
z jej funkcjami oraz poznawać 
w pełni zasoby w niej ukryte. – 
Dużo osób wyraża się pozytywnie 
o stronie. Jestem bardzo z tego 
zadowolony, bo to był również 
nasz projekt i ciężka praca włożo-
na razem z informatykami w jego 
realizację – mówi Michał Ku-
charski z Urzędu Gminy Raszyn.

Strona gminy ma przede 
wszystkim docierać do miesz-
kańców, aby w każdej chwili 
mogli uzyskać najważniejsze in-
formacje. W tym celu konieczne 
jest dostosowanie witryny do po-
trzeb użytkowników. Jakie były 
założenia gminy przy realizacji 
tego projektu? – Chcieliśmy 
pomóc mieszkańcom, aby mo-
gli w pełni korzystać ze strony. 
Głównym celem nie była szata 
grafi czna, lecz funkcjonalność 
strony. Aby każdy mieszkaniec 
mógł wejść na nią szybko oraz 
bezproblemowo znaleźć rzecz, 
która będzie mu potrzebna – wy-
jaśnia Kucharski.

I dodaje: – Przygotowa-
nie nowej strony trwało około 
dwóch miesięcy. Na realizację 
projektu przeznaczono środ-
ki gminne.  (JM)
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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

 ► Maszynistę offsetowego na D475 
i D477 zatrudni drukarnia w Pruszkowie. 
Tel. 602-32-07-47 

Medlab – Products Sp. z o.o. 
z siedzibą w Raszynie zatrudni 
MAGAZYNIERA. Wymagania: 
wykształcenie min. zawodowe, 
min. roczne doświadczenie w pracy 
jako magazynier, obsługa komputera 
w zakresie aplikacji magazynowych, 
znajomość zasad gospodarki 
magazynowej. Oferty z podaniem 
oczekiwań fi nansowych prosimy 
przesyłać na adres email: oferty.
pracy@medlab-products.com.pl 

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

Zatrudnie kierowcę kat. C+E okolice 
Grodziska Maz. tel: 668-449-399 

 ► Zatrudnię operatora koparki 
z doświadczeniem okolice 
Grodzisk Maz. tel: 668-449-399 

Nieruchomości – sprzedam

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

Nieruchomości – wynajmę

 ► Wynajmę 2 biura na 
ul. Kraszewskiego 50 i 15 m2. 
Tel. 602-63-63-87 

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

 ► Auto-skup z lat 1997-2010 
tel. 608-174-892. Gotówka. 

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

 ► Kupię każde auto 727-678-862 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

AkcjA jesień  
NAjwiększy wybór cebul

(tulipANy, krokusy,  
hiAcyNty, NArcyze i iNNe 
orAz NAwozy jesieNNe)

sklep oGroDNiczy  
w pruszkowie, ul. pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

OGŁOSZENIE 
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 
8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  
28.08.2015 r. – 18.09.2015 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
dz. ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 1021m2, położonej  
w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00008850/6.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 marca 2014r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 257  722,50 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt siedem siedemset dwadzieścia dwa złote i 50/100). Do ceny 
uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2015r., o godzinie 1000, 
w siedzibie 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.

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Patronat medialny

Partnerzy
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19 sob.  
18:00

Kalejdoskop Barw Polski
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

29

30

wt.  
11:00

śr. 
11:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki

6

7

wt.  
12:00

śr.  
12:00 

Piękna nasza Polska cała
koncert edukacyjny
Występują: soliści, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” 
im. T. Sygietyńskiego

10 sob.  
18:00 Recital Edyty Geppert

11 niedz. 
16:00

Dwie morgi utrapienia 
Spektakl teatralny Teatru Śmiechu
Występują: Katarzyna Glinka/ Magdalena Wójcik (dubl.), Andrzej 
Grabarczyk/Sylwester Maciejewski (dubl.), Klaudia Halejcio, 
Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski
Reżyseria: Marek Rębacz

13

14

24

wt. 
11:00

śr. 
11:00

sob. 
18:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze”  
im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki
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6 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, karczowanie, 
nasadzanie roślin, opryski ochronne 
(w tym róż); 512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
661-880-661 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852

 ► Mycie okien, 511 259 852 

SERWIS KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW 
SKUP I SPRZEDAŻ - UŻYWANE I NOWE 
TEL. 600 570 570 

Studnie, 601 231 836 
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Hala Znicz
targi.pruszkow.pl

Targi nieruchomości i wnętrz

8.edycja

Trwa sprzedaż stoisk. Zapraszamy do rezerwacji!


