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Sprawa „lewych” 
szczepionek

PRUSZKÓW

Dobiega końca postępowanie 
prokuratorskie w sprawie 
„lewych” szczepionek 
w pruszkowskiej przychodni 
DOM MED. Małgorzata R. 
prawdopodobnie usłyszy
zarzut z art. 286 Kodeksu 
Karnego, czyli oszustwa. 
Sprawa w ciągu miesiąca, 
dwóch powinna trafi ć 
do sądu.  5

REKLAMA

Kiedy cała trasa?
REGION

Trasa S8 Salomea – Wolica 
to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych przez 
mieszkańców Raszyna (i nie 
tylko) inwestycji drogowych. 
Niebawem do użytku oddany 
zostanie jej kolejny fragment. 
Kierowcy pytają jednak: 
kiedy do dyspozycji będziemy 
mieli całość trasy?   4

Tunelem karetki przejadą, ale z kłopotami

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Karetki pogotowia 
ratunkowego będą 
jeździły niedawno 
otwartym tunelem 
w Grodzisku 
Mazowieckim, choć 
z minimalną prędkością 
i zawadzając anteną 
o jego sufi t.

W racamy do tema-
tu wysokości prze-
prawy w ciągu ul. 

Bałtyckiej i przejazdu służb 
ratunkowych. Tunel został 
ofi cjalnie oddany do użytku 
w sobotę 5 września, podczas 
hucznych obchodów święta 
miasta. W zaproszeniu na to 
wydarzenie władze Grodziska 

Wracamy do tematu wysokości tunelu w ciągu grodziskiej ulicy Bałtyckiej

se
w

er
yn

 d
ĘB

iŃ
sk

i zapowiadały, że w trakcie 
uroczystości zdementowane 
zostaną „nieprawdziwe infor-
macje, że przez tunel nie prze-
jadą karetki pogotowia”. 

Jeszcze w pierwszej poło-
wie sierpnia magistrat twier-
dził co innego. – Karetki będą 
musiały korzystać z wiaduktu. 
W tej chwili kultura kierow-
ców jest już na takim pozio-
mie, że nie blokują możliwości 
przejazdu i ustępują drogi 
– mówił nam wówczas Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

We wspomnianą sobotę am-
bulans przejechał ulicą Bał-
tycką. Był to jednak pojazd 
z floty Szpitala Zachodnie-
go, inny niż karetki z których 
korzysta Falck Medycyna. A to 
ten ostatni podmiot w Gro-
dzisku i okolicach realizuje 

zadania związane z medy-
cyną ratunkową. Wezwania 
z numerów 112 lub 999 kie-
rowane są  do grodziskiej dys-
pozytorni Falck i tam zapada 
decyzja, która karetka ma wy-
ruszyć z bazy.

Karetki Falck Medycyna 
pojechały tunelem dopiero 
w poniedziałek, 7 września. 
Mercedesy Sprintery i Volkswa-
gen Craftery w barwach Falcka 
zmieściły się w przeprawie, choć 
to kwestia centymetrów i zaha-
czają o nią anteną. – Wszystkie 
nasze zespoły otrzymały in-
formację, aby w tym miejscu 
ograniczyć prędkość – mó-
wi Wojciech Diadia, kierow-
nik pogotowia ratunkowego 
w Grodzisku Mazowieckim.

WiĘceJ  2 
 Wysokość pojazdu pokonującego tunel w ciągu ulicy Bałtyckiej 

nie może przekraczać 2,5 metra  

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!

REGION
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 
wszczął postępowanie 
o zamknięcie kilkunastu 
sortowni i kompostowni 
na terenie Mazowsza, 
w tym zakładów 
w Pruszkowie 
i Nadarzynie. 

Sortownie czekają na dokumenty od urzędników
Dlaczego? Chodzi o brak od-
powiednich zezwoleń. Zgodnie 
z przepisami ustawy „Prawo 
ochrony środowiska” wszyst-
kie instalacje mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania 
odpadów od 1 lipca mogą dzia-
łać tylko na podstawie zezwo-
leń zintegrowanych. Do ich 
wydawania został zobligowany 

Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Kłopot w tym, 
że blisko 15 sortowni i kompo-
stowni z Mazowsza stosownych 
zezwoleń nie otrzymało. Wśród 
nich są też zakłady z Nadarzyna 
i Pruszkowa. Co ciekawe, sortow-
nie spełniają wszystkie wymogi 
nałożone ustawą. Dlaczego więc 
zakłady nie mają dokumentów 

i de facto od dwóch miesięcy dzia-
łają bezprawnie? Ślad wskazu-
je na Urząd Marszałkowski, 
w którym mimo zatrudnienia 
ponad 1200 pracowników bra-
kuje... urzędników. – W związku 
z przekazywaniem przez Woje-
wodę Mazowieckiego niewystar-
czającej dotacji na fi nansowanie 
zadań zleconych, a tym samym 

brak możliwości zapewnienia do-
datkowych etatów, załatwienie 
spraw w terminie nie zawsze jest 
możliwe – tłumaczy Marta Mi-
lewska, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

WiĘceJ  6

Dojdą światła
REGION

Jeszcze w tym roku na 
dwóch newralgicznych 
skrzyżowaniach w Pruszkowie 
pojawi się sygnalizacja 
świetlna. Niewykluczone, 
że podobnego rozwązania 
doczeka się jedna 
z piastowskich „krzyżówek”.  10
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Hala Znicz
targi.pruszkow.pl

Targi nieruchomości i wnętrz

8.edycja

Trwa sprzedaż stoisk. Zapraszamy do rezerwacji!

Piątek, 11 Września 2015

Strzelał przez drzwi
PIASTÓW
Na jednym 
z piastowskich osiedli 
32-letni mężczyzna 
został postrzelony 
w stopę. Sprawca 
ataku zabarykadował 
się w mieszkaniu. 
Ustąpił dopiero po kilku 
godzinach negocjacji 
z policjantami. 

– Na ósmym piętrze bloku 
przy ul. Wysockiego doszło 
do postrzelenia mężczyzny. 
Jest duże zamieszanie, policja 
zabezpiecza ślady, bo strzał 
oddano chyba przez drzwi 
– poinformował nas w niedzie-
lę 6 września jeden z miesz-
k a ń c ów  p i s z ą c  n a  a d re s
kontakt@wpr24.pl.

Doniesienia potwierdziła 
policja. – Mężczyzna został 
postrzelony w stopę. Spraw-
ca zabarykadował się w miesz-
kaniu.  Trwają czynności 
policyjne – wyjaśniał „na go-
rąco”ofi cer dyżurny Komen-
dy Stołecznej Policji.

Jak się pózniej okazało 
40-letni sprawca ataku nie 
był sam w mieszkaniu. Prze-
bywała w nim także kobieta. 
Do akcji włączyli się policyj-
ny negocjator, antyterroryści, 
również straż pożarna. Przez 
dwie godziny trwały negocja-
cje z mężczyzną. W rezulta-
cie otworzył drzwi mieszkania 
i wypuścił przebywającą z nim 

kobietę. Niedługo potem oddał 
się w ręce policjantów. Funk-
cjonariusze znaleźli w miesz-
kaniu broń. Ustalili, że 40-latek 
nie ma na nią pozwolenia. 

A jaki był stan postrzelone-
go? – To mężczyzna w wieku 
32 lat. Jego życiu nie zagraża-
ło niebezpieczeństwo. Miał ra-
nę postrzałową stopy. Ofi ara 
została przetransportowana 
do szpitala – powiedziała nam 
Magdalena Orłowska, rzecz-
nik prasowy Falck Medycyna.

W poniedziałek (7 września) 
sprawca ataku jak i kobieta 
zostali przesłuchani. – Spraw-
cy Marcinowi S. przedstawiono
zarzuty naruszenia czynno-
ści narządu ciała oraz posia-
dania broni palnej bez zezwo-
lenia. Wobec podejrzanego 
zastosowano środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru 
policyjnego. Jest to środek 
wolnościowy, po przesłucha-
niu podejrzany został zwolnio-
ny. Z dotychczasowych ustaleń 
wynika, iż strzał został odda-
ny przez drzwi mieszkania 
– wyjaśnia Andrzej Zwoliński, 
zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszkowie. 

Mieszkańcy mają swoją 
wersję zdarzeń. – Postrzelo-
ny mężczyzna chciał udzie-
lić pomocy katowanej przez 
40-latka kobiecie. To pew-
nie ona zadzwoniła do ofi ary 
z prośbą o pomoc – powiedział 
jeden z mieszkańców.  (SD) 
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Wiadukt 
do dyspozycji 
kierowców
PIASTÓW
Kierowcy nie muszą 
już stać w korkach 
przed dojazdem 
do piastowskiego 
wiaduktu. Przeprawa 
jest w pełni 
przejezdna.

Przypomnijmy. Remont wia-
duktu im. Leopolda Okulic-
kiego w Piastowie rozpoczął 
się 7 sierpnia. Planowano, 
że przeprawa zostanie wy-
łączona z ruchu, jednak 
ostatecznie odbywał się on 
wahadłowo. Na wiadukcie 
drogowcy modernizowali 
nawierzchnię, ponieważ jej 
stan nie był najlepszy. Zmo-
toryzowani narzekali na wy-
rwy, nierówności.

Remont wiaduktu był więc 
nieunikniony, ale co za tym 
idzie pojawiły się utrudnienia. 
Teraz można nim swobodnie 

Bo
lo

 s
ko

c
zy

la
s

przejechać. – Dwa pasy ru-
chu są już w pełni włączone. 
Wiadukt jest przejezdny od 
soboty (5 września – przyp. 
red.). Nie zostało jeszcze wy-
konane malowanie, ponieważ 
w weekend asfalt był świeży 
i nie można było wtedy tego 
zrobić. Obecnie warunki po-
godowe są niesprzyjające do 
tego typu działań. Pozostały 
do wykonania jeszcze prace 
wykończeniowe – mówił trzy 
dni temu Paweł Kostrzewski 
z Wydziału Infrastruktury 
i Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

Naprawa wiaduktu by-
ła działaniem kilkuetapo-
wym. W zakres pierwszych 
dwóch wszedł remont jezd-
ni wschodniej i zachodniej 
na przeprawie. Następne 
prace dotyczyły zachodniej 
i wschodniej jezdni przy zjaz-
dach na rondo. Ostatnie dwa 
etapy to remont zjazdów na 
wschodniej i zachodniej jezd-
ni od strony Tesco.  (JM)  

Remont wiaduktu 
im. Leopolda 
Okulickiego 
w Piastowie 
rozpoczął się 
7 sierpnia

REGION
Jak już pisaliśmy, od 1 września linia 
L23 jedzie nową trasą. Część pasaże-
rów jest jednak niezadowolona, gdyż 
podróż trwa dłużęj. Do niedawna au-
tobus jeździł przez Raszyn, Janki, 
Sokołów, Pęcice i Pruszków. Po zmia-
nach na trasie pojawiły się też Nowy 
Sękocin, Falenty Duże i Falenty. Czas 

podróży się wydłużył. Obecnie 
kurs L23 od przystanku początkowe-
go do końcowego trwa ponad 
50 min. Niektórzy mają też zastrze-
żenia do ilości kursów autobusu. 
– Nie ma możliwości zwiększenia 
częstotliwości kursowania, ponie-
waż nie można zwiększyć liczby 

Nie wszyscy są zadowoleni
ze zmian w trasie linii L23

autobusów przeznaczonych do ob-
sługi linii. Liczba ta, w porozumieniu 
z Gminą Raszyn, została określona 
w przetargu. Gmina Raszyn fi nansu-
je linię L23 w 80 proc., a ZTM 
w 20 proc – informuje Wiktor Paul 
z biura prasowego Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie. (JM)
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Mercedesy Falcka mają wysokość 
2,63 metra do dachu, Volkswage-
ny nieco ponad 2,72 metra. Do te-
go doliczyć należy belki i anteny. 
W zależności od modelu to do-
datkowe 30-50 cm.      

Sumując, w obu przypadkach 
daje to więcej niż 3 metry. A wła-
śnie równo 3 metry, według in-
formacji podawanych zarówno 
przez władze Grodziska jak i ko-
lejarzy (inwestycję przeprowa-
dziły PKP PLK) miał mieć tunel 
na Bałtyckiej. 

Finalnie okazało się, że jest nie-
co wyższy. O 9 centymetrów. – Dla 
nas to duża różnica. Od tych kilku 
centymetrów wiele zależy – tłu-
maczy Wojciech Diadia, kierow-
nik grodziskiej stacji Falck.

Jazda testowa wypadła więc po-
myślnie, choć prawdziwy spraw-
dzian tunelu na Bałtyckiej przed 
nami. – Zima pokaże swoje. Opady 
śniegu mogą skomplikować sytu-
ację, ale mam nadzieję, że do tego 
nie dojdzie – mówi Diadia. I doda-
je: – Wiele okaże się w praktyce. 
Na początku naszej działalności 
zdarzyło się, że zespół z Grodziska 
wyruszył do wezwania w Żyrardo-
wie i w tamtejszym tunelu kartka 
utknęła. Kierowca nie znał tego te-
renu, nie wiedział, że będzie pro-
blem z przejazdem. Bywa też tak, 
że jadąc ratować życie nie patrzymy 
na znaki, tylko na drogę przed sobą.

Jak tłumaczy kierownik gro-
dziskiej bazy pogotowia, z punktu 
widzenia systemu ratownictwa pro-
blem jednak istnieje. – Jego (sys-
temu – przyp. red) częścią jest nie 
tylko ratownictwo medyczne, ale 
policja i straż pożarna – podkreśla. 

O tym, że ciężkie wozy stra-
ży pożarnej nie pojadą Bałtycką 
wiadomo było niemal od począt-
ku. Pytanie jednak, czy szansę na 
skorzystanie z przeprawy mają 

z grodziskim magistratem. – Dla 
straży pożarnej tunel na Bałtyc-
kiej nie ma żadnego znaczenia, 
bo swoją grodziską siedzibę ma 
niedaleko wiaduktu nad torami 
PKP, przy ul. Żydowskiej. Aby 
przejechać Bałtycką nadkłada-
no by drogi – twierdzi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska.

Powraca też znany już argument 
o chęci wyłączenia ciężkiego ruchu 
w rejonie nowej przeprawy, choć 
dla karetek problem rozwiązałoby 
dodatkowe 10 centymetrów. Galiń-
ski: – Tunel mógł być wyższy, nie 
było technicznych przeciwwska-
zań, ale nie mogliśmy dopuścić 
do zablokowania miasta przez 
tiry. Bałtycka to wąska uliczka.

 W ocenie grodziskiego włoda-
rza, komplikacji z przejazdem me-
dyków nie będzie. – Fakt, że karetka 
trochę zwalnia to nie jest kłopot. 
W tym rejonie nie ma wielu miesz-
kańców – zaznacza wiceburmistrz.

A co w sezonie zimowym, kie-
dy zalegający śnieg zabierze kilka 
tak cennych centymetrów? – Nie 
przewidujemy, aby tam mógł gro-
madzić się śnieg. Nasze służby 
drogowe są dobrze przygotowa-
ne, a to miejsce będzie pod szcze-
gólną ochroną – zapewnia Piotr 
Galiński. I dodaje: – Jesteśmy za-
dowoleni z pierwszych dni funk-
cjonowania przeprawy. Napływają 
do nas same pozytywne opinie. 

pojazdy techniczno-chemiczne, 
które podczas wypadków bywają 
równie niezbędne, co pomoc me-
dyczna. Ich sprzęt i urządzenia 
hydrauliczne pozwalają w razie 
potrzeby przeciąć np. karoserię. 
– Nie dysponujemy lekkimi pojaz-
dami tego typu. Dwa nasze wozy 
wyposażone w takie urządzenia są 
wyższe niż tunel. Średnio nasze po-
jazdy mają ok. 3,5 metra wysokości. 

Karetki przejadą, ale z kłopotami
Wracamy do tematu wysokości niedawno otwartego 
tunelu w ciągu grodziskiej ulicy Bałtyckiej

Przeprawa musiałaby mieć 3,7-
3,8 metra – mówi bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Co na to władze miasta? Jak 
już wspominaliśmy, inwestycję 
przeprowadziło PKP PLK, jed-
nak projekt był konsultowany 

Wiceburmistrz 
Galiński: – Tunel 
mógł być wyższy, 
ale nie mogliśmy 
dopuścić do 
zablokowania 
miasta przez tiry

Dokończenie ze str. 1

 Sprawcą postrzelenia był 40-letni mężczyzna
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 Sprawcą postrzelenia był 40-letni mężczyzna

PRUSZKÓW
Muzeum Dulag 121 zaprasza na spo-
tkanie z cyklu Karty Historii. Będzie 
ono poświęcone jednemu z powstań-
ców, Stanisławowi Jarzynie, pseu-
donim „Pionek”. Był on żołnierzem 
Armii Krajowej. W konspiracji dzia-
łał od 18 maja 1942 r. jako dowódca 
drużyny. W Powstaniu Warszawskim 

uczestniczył od 1 sierpnia 1944 r. 
do 6 września, dowodząc drużyną 
w III Zgrupowaniu AK „Krybar” 
w 2. kompanii stacjonującej na Po-
wiślu. Po wyjściu z Warszawy trafi ł 
do Pruszkowa, gdzie otrzymał po-
moc. O „Pionku” podczas spotkania 
opowiedzą: prof. Janusz Paszyński, 

Kolejne ciekawe spotkanie 
z cyklu Karty Historii

ps. „Machnicki”, powstaniec war-
szawski, oraz członkowie rodziny 
Stanisława Jarzyny: Lidia i Zygmunt 
Wiśniewscy (córka i zięć), Olga Ku-
charczyk (wnuczka) i Zygmunt Wi-
śniewski (wnuk). Start: sobota 
12 września, godz. 14. Muzeum Dulag 
121, Pruszków, ul. 3 Maja 8 A. (EL)

Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

REKLAMA
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We wrześniu Dodatek Targowy
oraz Informator Dom&Wnętrze  
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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

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. Przy-
bywa mieszkań, oferta dewe-
loperów jest coraz bogatsza 
i ciekawsza. Mnogość inwesty-
cji prowadzonych w naszym re-
gionie sprawia, że wiele osób 
ma problem z wyborem lokali-
zacji własnego „M”. I trudno się 
dziwić, dlatego chcemy przybli-
żyć regionalne inwestycje, tak 
by każdy mógł poznać lokalny 
rynek i zorientować się w obec-
nych 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 
Informator Dom&Wnętrze. 
W informatorze zaprezentowa-
ny zostanie przegląd fi rm 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 Użytkow-
ników, 700 tys. odsłon w mie-
siącu)

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profi lu – 9 000 
użytkowników z regionu

PIASTÓW
Remont studni oligoceńskiej przy 
ul. Wysockiego w Piastowe zakoń-
czy się dopiero pod koniec miesiąca. 
O tym, że wymaga ona naprawy wia-
domo było od dawna. Niskie ciśnie-
nie w kranach powodowało, że woda 
płynęła niemal po kropelce. Z roz-
poczęciem pracy przy Wysockiego 

urząd miasta czekał do zakończenia 
wakacji i upałów. Studnia miała wró-
cić do użytku 2 września. Pojawiły 
się jednak komplikacje. Co się stało? 
– Wymieniona została zatarta pom-
pa, jednak w czasie próby rozruchu 
stwierdzono niedrożność głowic fi l-
trujących – wyjaśnia Jan Nowacki, 

naczelnik wydziału utrzymania 
miasta. Wspomniane elementy fi l-
trujące trzeba wymienić, ale to nie 
takie proste. – Czekamy na ich 
sprowadzenie, bo producent nie 
jest krajowy. Zostały już zamówione 
– zapewnia Nowacki. Remont 
studni potrwa do 21 września. (EL)

Studnia oligoceńska będzie 
gotowa później niż zakładano

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Budowa wylotówki 
na Kraków i Katowice 
przebiega w szybkim 
tempie. Niebawem do 
użytku oddany zostanie 
kolejny fragment 
trasy. Kierowcy pytają 
jednak: kiedy całość?

T rasa S8 Salomea – Wo-
lica to jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych 

przez mieszkańców Raszyna 
(i nie tylko) inwestycji dro-
gowych. Ekspresówka stano-
wi bowiem swoistą obwodnicę 
gminy i alternatywę dla kierow-
ców jadących al. Krakowską. Ta 
ostatnia trasa na odcinku Jan-
ki – Warszawa „zbierała” do tej 
pory ruch z krajowej siódemki 
i ósemki, uznawana była za jedną 
z najbardziej zatłoczonych dróg 
w Polsce. Według danych Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad z 2010 r.,  al. Krakow-
ską w ciągu doby przejeżdżało 
ponad 60 tys. pojazdów (czwarty 
wynik w kraju). W ciągu pięciu 
lat liczba ta zapewne wzrosła. 

Niewiele jednak brakowało, 
by inwestycja związana z budo-
wą wylotówki trafi ła do szufl ady. 
W 2010 roku wykreślono ją bo-
wiem z rządowych planów. O trasę 
zażarcie jednak walczyli kierow-
cy i mieszkańcy. W ciągu tygodnia 

roku. Jednak drogowcy ekspre-
sówkę oddają „na raty”. W lip-
cu kierowcy zaczęli korzystać 
z pierwszego odcinka drogi po-
między węzłami Opacz a Jan-
ki Małe. – Uruchomiony z tak 
dużym wyprzedzeniem ważny 
fragment trasy S8 znacząco uła-
twi komunikację na wylotówce 
z Warszawy. Korki w Raszynie 
to zmora zarówno mieszkańców 
podwarszawskich miejscowości 
udających się do stolicy jak i tych, 
którzy wybierają się na Śląsk 
– podkreślała wtedy Ewa Bałdy-
ga, rzecznik prasowy Strabagu, 
wykonawcy kontraktu. 

Niebawem do użytku ma zostać 
oddany kolejny odcinek. Chodzi 
o łącznik między wylotówkami na 
Kraków (droga krajowa nr 7) i Ka-
towice (dk8). Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
złożyła wniosek do nadzoru bu-
dowlanego o wydanie pozwolenia 

w internecie petycję dotyczącą bu-
dowy ekspresówki podpisało po-
nad 20 tys. osób. I tak S8 wróciła 
na listę dróg, które mają być wy-
budowane w latach 2011 – 2015. 

Prace związane z powstaniem 
wylotówki ruszyły w 2013 roku, 

Łącznik wcześniej, reszta w terminie?
Trasa S8 Salomea – Wolica jest bardzo wyczekiwaną inwestycją drogową

na użytkowanie 2,4 km fragmen-
tu drogi. – Niestety jest zbyt wiele 
niewiadomych i nie mogę jedno-
znacznie stwierdzić kiedy ten 
odcinek będzie otwarty – mówi 
Agnieszka Stefańska, rzecznik 
prasowy GDDKiA. 

Niektórzy liczą, że łącznikiem 
pojedziemy jeszcze w tym tygo-
dniu. Nam udało się ustalić, że 
najbliższy możliwy termin to ko-
niec przyszłego tygodnia. Pla-
ny drogowców krzyżuje bowiem 
deszczowa pogoda. Uniemożli-
wia wykonanie ostatnich prac. 

Kierowcy jednak już dziś 
z niecierpliwością dopytują: kie-
dy trasa będzie gotowa w całości? 
Przedstawiciele GDDKiA jak 
mantrę powtarzają, że kontrakt 
ma być zakończony w grudniu 
i jeśli będzie tylko taka możli-
wość to gotowe fragmenty bę-
dą oddawane do użytku. Czy jest 
zatem szansa na to, że pozostałe 
odcinki też będą przed czasem? 
Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 
że raczej nie. – Na pozostałych 
odcinkach do wykonania jest 
jeszcze sporo prac, a przed na-
mi jesień. Nikt nie jest pewien 
czy pogoda nie pokrzyżuje nam 
planów. Raczej nie ma szans na 
wcześniejsze zakończenie robót. 
Nawet GDDKiA nie informuje 
o dokładnej dacie oddania pozo-
stałych fragmentów do użytku, 
ponieważ trudno powiedzieć czy 
nastąpi to na początku, czy na 
końcu grudnia – mówi nam jeden 
z pracowników wykonawcy. 
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Prace związane 
z powstaniem 
wylotówki ruszyły 
w 2013 roku, dziś 
coraz bliżej 
im do fi niszu

dziś coraz bliżej im do finiszu. 
Zgodnie z harmonogramem tra-
sa ma być gotowa w grudniu tego 

Trasa S8 Salomea – Wolica jest bardzo wyczekiwaną inwestycją drogową
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REGION
WKD podpisała umowę na mon-
taż systemu informacji pasażer-
skiej. O tym, że przewoźnik szykuje 
się do realizacji tego przedsięwzię-
cia już pisaliśmy. Przetarg w tej spra-
wie ogłoszono we wrześniu ubiegłego 
roku, ale cała procedura wydłużyła 
się do kilku miesięcy ze względu na 

odwołania składane przez uczestni-
ków. W końcu jednak udało się dopiąć 
formalności z wybranym wykonaw-
cą. Co przewiduje inwestycja? Na 
wszystkich 45 przystankach pojawią 
się monitory informujące o godzi-
nie przyjazdów pociągów, ich rela-
cjach i ewentualnych opóźnieniach 

Informacja pasażerska 
na przystankach WKD za rok

czy awariach. Stacje zostaną też wy-
posażone w kamery monitoringu. 
Całość ma być gotowa w trzecim 
kwartale przyszłego roku. Realizacja 
inwestycji możliwa jest dzięki dofi -
nansowaniu, jakie Warszawska Kolej 
Dojazdowa otrzymała w ramach tzw. 
funduszy szwajcarskich. (EL)

Piątek, 11 Września 2015

REKLAMA

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Dobiega końca 
wielomiesięczne 
postępowanie 
prokuratorskie w sprawie 
„lewych” szczepionek 
w przychodni DOM 
MED. Pielęgniarka 
prawdopodobnie usłyszy 
zarzut oszustwa.

P rzypomnijmy, w lutym 
2014 roku pruszkowska 
przychodnia DOM MED 

trafi ła na usta całego kraju. Wyszło 
wówczas na jaw, że jedna z zatrud-
nionych tam pielęgniarek, Mał-
gorzata R., mogła wstrzykiwać 
dzieciom sól fi zjologiczną zamiast 
szczepionek na rotawirusy. Pie-
niądze za oszukane dawki miała 
inkasować do własnej kieszeni. 
Sprawę „Gazeta WPR” ujawniła 
jako pierwsza. 

Pielęgniarka wpadła, bo przy-
chodnia zaczęła korzystać z pro-
gramu komputerowego, który 
wykazał, że zapasy szczepionek 
w magazynie nie zmniejszają się, 
mimo przyjmowania kolejnych 
pacjentów. Wśród rodziców za-
wrzało. Sprawą zainteresowa-
ły się ogólnopolskie media, głos 
zabrał min. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego.

Od tamtego czasu minęło pół-
tora roku, a akt oskarżenia nie 
trafił jeszcze do sądu. Sprawę 
prowadzi prokuratura rejonowa 

w Piasecznie. Na jakim etapie 
jest postępowanie? – Sprawa jest 
w toku, przesłuchano większość 
świadków. Pokrzywdzonych jest 
sto osób. Na przesłuchanie oczeku-
je ostatnich dziesięć – mówi Artur 
Wańdoch, zastępca prokuratora 
rejonowego w Piasecznie.

Jak się dowiedzieliśmy, w to-
ku prokuratorskiego postępowania 
nie udało się dowieść, że Małgorza-

Sprawa „lewych” szczepionek
Prokuratura w Piasecznie kończy długie postępowanie. 
Małgorzata R. prawdopodobnie usłyszy zarzut oszustwa
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ta R. naraziła pacjentów na niebez-
pieczeństwo narażenia zdrowia lub 
życia. A o możliwości postawienia 
takiego zarzutu mówiło się krótko 
po ujawnieniu sprawy „lewych” 
szczepionek w pruszkowskiej 
przychodni. – Prawdopodobnie 

– W ciągu miesiąca, 
dwóch sprawa 
powinna trafi ć 
do sądu – mówi 
prok. Wańdoch 

Małgorzata R. prawdopodobnie usłyszy zarzut oszustwa

Niska frekwencja w referendum
REGION
Niedziela 6 września 
upłynęła pod znakiem 
ogólnokrajowego 
referendum. 
W naszym regionie 
najwyższą frekwencję, 
13,20 proc, w zanotowano 
w Podkowie Leśnej.

Uprawnieni do głosowania 
mogli skorzystać z możliwości 
udziału w referendum w godz. 
6-22. Na karcie widniały trzy 
pytania: „Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej?”; „Czy jest 
Pani/Pan za utrzymaniem do-
tychczasowego sposobu finan-
sowania partii politycznych 
z budżetu państwa?”; „Czy jest 
Pani/Pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika?”.

Państwowa Komisja Wy-
borcza podała, że w skali kraju 
frekwencja wyniosła 7,8 proc. 
Generalnie więc referendum 

jest nieważne. Postanowiliśmy 
jednak sprawdzić jak frekwen-
cja kształtowała się w naszym 
regionie. Tu najlepiej wypadła 

Podkowa Leśna – 13, 20 proc. 
W Milanówku frekwencja wy-
niosła 10,11 proc., w Pruszko-
wie 9,8 proc., a w Grodzisku 
9,3 proc.

Podczas niedzielnego refe-
rendum nie doszło do sytuacji 
zakłócających przebieg głoso-
wania. – Na terenie powiatu 
nie odnotowaliśmy naruszeń 
zasad przeprowadzania refe-
rendum. Przestrzegano za-
sad i porządku – informuje 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Podobnie było 
w powiecie grodziskim.  (JM) 

W naszym 
regionie najwyższą 
frekwencję, 
13,20 proc, 
zanotowano 
w Podkowie Leśnej

Wkrótce park będzie jeszcze piękniejszy 
PODKOWA LEŚNA
Rewitalizacja Parku 
Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej coraz 
bliżej. Cała inwestycja 
powinna zakończyć 
się na przełomie 
października i listopada. 

W sprawie odnowy tego parku 
ogłoszono wcześniej dwa przetar-
gi. Jeden na remont nawierzch-
ni, zewnętrznych instalacji oraz 
budowę murku do umieszcze-
nia płaskorzeźby. Drugi – na wy-
konanie szaty roślinnej. Zadania 
należało rozgraniczyć gdyż żad-
na fi rma nie byłaby tak wszech-
stronna, aby wykonać całość za 
jednym zamachem. – Ciężko zna-
leźć jedną fi rmę, która zajmie się 
wszystkim. Należy pamiętać, że 
park objęty jest ochroną konser-
watorską. Dlatego też chcemy wy-
łonić podmiot, który specjalizuje 
się w zakresie zieleni zabytkowej 
– wyjaśniał w czasie ogłoszenia 
drugiego przetargu Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

Wyłoniono wykonawcę pierw-
szego z przetargów. Konkurencji 

zbyt wielkiej nie było: swój udział 
zgłosiła bowiem tylko jedna fi r-
ma. Z kwotą nieco ponad 634 tys. 
zł i 14-dniowym terminem reali-
zacji zamówienia zwyciężył war-
szawski ZIEL-BUD Wojciech 
Rukat. W łącznej ocenie fi rma ta 
uzyskała 100 pkt. Burmistrz Tu-
siński: – Wykonawca ten zajmował 
się Parkiem Krasińskich w War-
szawie i myślę, że nasza inwesty-
cja zostanie przeprowadzona tak 
samo dobrze. Firma jest doświad-
czona, ma bardzo dobre referencje 
w tego typu przedsięwzięciach więc 
tutaj nie ma obaw co do wykona-
nia rewitalizacji Parku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej.

Kiedy wystartują roboty? – Wy-
konawca zacznie prace pod ko-
niec tego tygodnia lub na początku 

następnego. Zakres robót nie jest 
specjalnie trudny. Należy rozłożyć 
kable energetyczne i światłowo-
dowe, wykonać alejki, oświetle-
nie oraz murek do umieszczenia 
płaskorzeźby. W związku z tym 
terminy nie są zagrożone. Prace 
muszą się zakończyć do końca 
września ponieważ jeszcze przed 
zimą należy uporządkować szatę 
roślinną (drugi przetarg) – odpo-
wiada Tusiński.

Po finale zadań określonych 
w pierwszym przetargu rozpocz-
ną się roboty związane z roślinno-
ścią. Władzom Podkowy udało się 
pozyskać na nasadzenie zieleni do-
fi nansowanie z zewnętrznych środ-
ków. Chodzi o niemal 275 tys. zł.

Na całą rewitalizację parku pój-
dzie ok. 1 mln zł.  (SD) 
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usłyszy zarzut z art. 286 Kodek-
su Karnego, czyli oszustwa. Nie 
zapowiada się, aby było inaczej 
– wyjaśnia prokurator z Piaseczna. 
Wspomniany artykuł brzmi: „Kto, 
w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia 
własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdol-
ności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8”. W sprawach 
mniejszej wagi przewiduje grzyw-
nę, karę ograniczenia wolności 
albo jej pozbawienia do lat dwóch. 

Dlaczego sprawa trwa tak dłu-
go? – Postępowanie odbywa się 
w ramach pomocy prawnej z in-
nych jednostek. Osoby pokrzyw-
dzone nie są z naszego terenu, więc 
musimy angażować inne podmio-
ty. Świadków jest wielu, dlatego 
potrzeba było czasu. Ale sprawa 
zmierza już ku końcowi – zapew-
nia prokurator Wańdoch. – W cią-
gu miesiąca, dwóch powinna trafi ć 
do sądu – dodaje.   
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MOSZNA
W miejscowości Moszna (gmina Brwi-
nów) jeden z mieszkańców został po-
szkodowany w wyniku zapłonu butli 
z gazem. Informacje o zdarzeniu, któ-
re miało miejsce 9 września ok. godz. 
21.30, przesłał na kontakt@wpr24.
pl czytelnik. – W miejscowości Mosz-
na doszło do wybuchu gazu. Karetka 

pogotowia zabiera jedną osobę – na-
pisał. – Doszło do nieszczęśliwego 
w skutkach zdarzenia losowego. Męż-
czyzna odkręcał korek w butli z ga-
zem, w którymś z momentów doszło 
do zapłonu i butla zajęła się ogniem  
– powiedziała st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszkowie. W wyniku 
wybuchu ucierpiała jedna osoba. 
– Pogotowie ratunkowe przetrans-
portowało do szpitala mężczyznę 
z poparzonym tułowiem. Jego stan 
ogólny w czasie transportu był do-
bry – twierdziła Magdalena Orłow-
ska, rzecznik Falck Medycyna. (SD)

Butla zajęła się ogniem, 
mężczyzna został poparzony
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Żywnościowe
wsparcie
PODKOWA LEŚNA
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Podkowie korzysta 
z możliwości, jakie 
daje Europejski 
Fundusz Pomocy 
Najbardziej 
Potrzebującym. 
Paczki z żywnością 
otrzymało 21 rodzin.

Przedsięwzięcie nosi na-
zwę „Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020”. Kryje się pod nią do-
starczanie paczek osobom 
najuboższym. – W ramach 
programu pomoc otrzy-
mają osoby, które z powo-
du niskich dochodów nie 
są w stanie zapewnić sobie 
odpowiedniego posiłku. Za-
praszamy zainteresowanych 
wspomnianą formą pomocy 
do zgłaszania się do podko-
wiańskiego OPS. Tam otrzy-
mają skierowanie i na jego 
podstawie paczki żywnościo-
we – informuje podkowiań-
ski urząd miejski.

Do tej pory ze wsparcia 
skorzystało 21 rodzin, czy-
li 38 osób. – Rozdano 456 
litry mleka, 456 sztuk ma-
karonów, 640 sztuk koncen-
tratów pomidorowych, 480 
puszek groszków konserwo-
wych z marchewką, 256 kg 
ryżu, 544 sztuk dżemów, 131 
kg kaszy, 114 puszek klopsów, 
420 kg cukru, 504 puszki 
mielonki – wylicza na swo-
im blogu Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy. Zapewnia, 
że jedzenia wystarczy dla 
wszystkich potrzebujących.

Jakie są kryteria otrzyma-
nia takiej pomocy? Kwalifi-
kują się do niej członkowie 
rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 684 zł 
netto. W przypadku osób sa-
motnych to kwota 813 zł net-
to. Od października kryterium 
będzie wynosiło 771 złotych 
netto na osobę w rodzinie, 
a dla osoby samotnie gospo-
darującej 951 zł.  (EL)  

Po
d

ko
w

a
le

sn
a
.P

l

Uwaga, na A2 wymieniają ekrany
REGION
Na autostradzie A2 trwa 
gwarancyjna wymiana 
zardzewiałych ekranów 
akustycznych. Kiedy 
i gdzie będą prowadzone 
kolejne etapy prac?

Autostradą A2 kierowcy po raz 
pierwszy pojechali w 2012 roku. 
Przy takiej inwestycji koniecz-
nością była instalacja ekranów 
dźwiękochłonnych, które tłumią 
odgłosy szybko jadących samo-
chodów. Jednak zaledwie po kilku 
latach na odcinku Pruszków-Ko-
notopa wielkie ściany akustyczne 
zaczęły rdzewieć. Na początku lip-
ca ruszyły pierwsze roboty zwią-
zane z gwarancyjną wymianą 
zniszczonych elementów.

W okresie wakacyjnym prace 
prowadzone były na jezdni w kie-
runku Warszawy, spoza pasa drogi 

lub z pasa awaryjnego kiedy było 
to konieczne drogowcy wyłączali 
jeden pas ruchu (skrajny prawy). 
Po zakończeniu sezonu urlopo-
wego czyli z początkiem września 
roboty miały przenieść się na jezd-
nię w kierunku Grodziska Mazo-
wieckiego. Wystartowały jednak 
z lekkim opóźnieniem, 10 wrze-
śnia. Kontynuowane będą do po-
łudnia 12 września.

Natomiast znów w kierunku 
Warszawy wymiana ekranów aku-
stycznych nastąpi 12 i 13 września. 
Pracownicy zaczną o godz. 5 rano 
i skończą dobę póżniej.

Przypominamy: utrudnienia 
jakie mogą spotkać kierowców to 
zwężenie bądź wyłączenie jedne-
go pasa ruchu oraz ograniczenie 
prędkości do 80 km/h w rejonie 
prac gwarancyjnych.  (SD) 
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Konsultacje w sprawie szkoły
PARZNIEW
Do 15 września 
potrwają konsultacje 
w sprawie budowy 
szkoły i przedszkola 
w Parzniewie. Dotyczą 
one dokumentacji  
projektowo- 
-kosztorysowej.

Parzniew rozwija się, przybywa 
mieszkańców. Przyszedł więc czas 
czas na budowę szkoły i przed-
szkola. Ta inwestycja jest jednym 
z elementów planu inwestycyj-
nego Brwinowa. Zainteresowani 
budową nowych placówek oświa-
towych mogą zapoznać się z pra-
cami projektanta i wnieść uwagi.

Szkoła podstawowa i gimna- 
zjum miałyby utworzyć w przy- 
szłości nowy zespół szkół w Parz-
niewie. Zaprojektowane są ja-
ko jeden obiekt z możliwością 

rozbudowy. Pojawiły się też pla-
ny, aby przy szkole powstała sa-
la gimnastyczna z widownią na 
ok. 75 osób. Przedszkole rów-
nież ma być połączone z nowym 
budynkiem.Zainteresowani bu-
dową nowych placówek oświa-
towych mogą zapoznać się 
z pracami projektanta i wnieść 
uwagi. Składać je można listow-
nie poprzez tradycyjną pocztę na 
adres Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwi-
nów lub za pośrednictwem elek-
tronicznej skrzynki brwinow@
brwinow.pl. 14 września Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa, spotka się z mieszkańcami 
w Domu Gościnnym Zalewskich 
w Parzniewie. Będzie można po-
rozmawiać o dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
szkoły i przedszkola, rozwiać 
swoje wątpliwości.  (SD) 

Na opieszałość urzędników mar-
szałka skarży się Władysław Kąc-
ki, prezes Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania w Pruszkowie.  
– Jeśli chodzi o pozwolenie zinte-
growane to my stosowny wniosek 
złożyliśmy już 25 października 
ubiegłego roku. Do dziś czekamy 
na jego wydanie, choć spełniamy 
wszystkie wymogi – mówi. – Ża-
den RIPOK (Regionalna Insta-
lacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych – przyp. red.) na 
Mazowszu nie ma tego pozwole-
nia. Wszystko przez opieszałość 
marszałka – dodaje.

Zgodnie z przepisami urzędni-
cy mają pół roku od dnia złożenia 
wniosku na wydanie zezwolenia. 
To oznacza, że pruszkowski za-
kład ten dokument powinien 
mieć już w kwietniu. Jest wrze-
sień, a zezwolenia jak nie było tak 
nie ma. I nic nie wskazuje na to, by 
Pruszków otrzymał je „na dniach”. 
– Wydanie pozwolenia powinno 
nastąpić w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia złożenia wniosku. Do ter-
minu nie wlicza się m.in. okresów 
zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowa-
nych z winy strony albo z przy-
czyn niezależnych od organu 
– mówi Marta Milewska, rzecznik 

prasowy Urzędu Marszałkow- 
skiego Województwa Mazowiec-
kiego – Ponieważ jakość składa-
nych wniosków powodowała 
konieczność ich wielokrotnego 
uzupełniania, a nadto postępowa-
nia były niejednokrotnie zawie-
szane na wniosek strony termin 
rozpoznania spraw uległ wydłu-
żeniu. Komórka ds. pozwoleń 
zintegrowanych prowadzi rów-
nolegle ok. 100 postępowań oraz 
inne sprawy niezwiązane z postę-
powaniami prowadzonymi na 
wniosek strony – zaznacza. 

To tłumaczenie również nie 
przekonuje prezesa Kąckiego. 

procedurę. Przez to przerzucamy 
się tylko dokumentami – twierdzi.

Milewska tłumaczy jednak, 
że procedury nie są takie proste.  
– Wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego stanowi obszer-
ną dokumentację, nawet do kilku 
tomów, obejmującą zarówno dane 
technologiczne jak i te w zakre-
sie ochrony powietrza, ochrony 
przed hałasem czy gospodarki 
odpadami – mówi. – Całość ma-
teriału musi być gruntownie prze-
analizowana. Jest to pozwolenie 
niezwykle ważne z uwagi na fakt, 
że zgodnie z nowymi przepisami 
wydawane ma być beztermino-
wo. Tymczasem materia, której 
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Sortownie czekają na dokumenty od urzędników
WIOŚ wszczął postępowanie o zamknięcie kilkunastu sortowni i kompostowni na terenie Mazowsza 

dotyczy jest niezwykle delikat-
na ze względów społecznych, 
jak i środowiskowych – podkreśla.

Co dla zakładu oznacza brak 
pozwolenia zintegrowanego? 
W teorii Mazowiecki Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) powinien go zamknąć. 
A jak ma się to do praktyki? 
WIOŚ co prawda wszczął postę-
powania dotyczące wstrzymania 
działalności tych instalacji, które 
pozwoleń nie posiadają. Jednak 
względem żadnej instalacji me-
chaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów nie została 
podjęta decyzja w przedmiocie 
wstrzymania działalności. – Po 

indywidualnej analizie doku-
mentacji będziemy rozważać 
zawieszenie postępowania do 
czasu wydania, bądź niewyda-
nia pozwolenia zintegrowane-
go – dowiedzieliśmy się w WIOŚ. 

Nie ma się jednak co dziwić in-
spektorom z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska. 
Gdyby wszystkie instalacje nie-
posiadające pozwolenia zintegro-
wanego zostały zamknięte, to na 
całym Mazowszu pojawiłby się 
problem z odpadami odbierany-
mi od mieszkańców. Np. prusz- 
kowski MZO odbiera śmieci 
z Pruszkowa, Jaktorowa i Ra- 
szyna.  (ANNA SOŁTYSIAK ) 

 – Urzędnicy  
szukają jednak 
najmniejszej 
pomyłki, by 
wydłużyć procedurę 
– mówi prezes  
MZO w Pruszkowie

– Przecież wnioski są wypełnia-
ne przez nas bardzo skrupulatnie. 
Urzędnicy szukają jednak naj-
mniejszej pomyłki, by wydłużyć 

Dokończenie ze str. 1
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RASZYN
Raszyńska biblioteka publiczna 
zaprasza na fi lmy krótkometra-
żowe. „Mały palec” w reżyserii To-
masza Cichonia to historia Tomka, 
Leszka i Seweryna, którzy kradną 
drogi samochód, po czym sprzeda-
ją go paserowi. Chcąc uczcić „do-
brze” wykonaną robotę, udają się 

do pobliskiego wietnamskiego ba-
ru. Rozochoceni sukcesem awantu-
rują się z obsługą lokalu. Nie wiedzą 
jeszcze, że ta noc będzie dla nich bo-
lesna. Drugi z obrazów, „Gdzie ja?” 
w reżyserii Arjuna Talwara, ukazu-
je dzień z życia ascety wędrującego 
przez dolinę w południowych Indiach, 

spotykającego po drodze mieszkań-
ców tego rejonu. Później wraca do 
swojego schronienia, gdzie w spokoju 
kontempluje życie. Pokaz dla widzów 
w wieku powyżej 16 lat. Wstęp wolny. 
Start: 11 września, godz. 18. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Raszynie, 
ul. Poniatowskiego 20. (EL)

Biblioteka publiczna zaprasza
na interesujące fi lmy

REKLAMA
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

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

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

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

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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Piątek, 11 Września 2015

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

SĘKOCIN
Trudno się nie 
pochwalić: po naszej 
interwencji 
w sprawie przejścia 
dla pieszych w Sękocinie 
drogowcy podjęli 
szybką decyzję 
o jego zabezpieczeniu.

B rak przejścia dla pie-
szych powodował, że 
mieszkańcy Sękocina 

aby dostać się do al. Krakowskiej 
musieli przechodzić przez teren 
budowy trasy S8. A tam pojawia-
ją się przecież ciężkie maszyny, 
mogło być groźnie. Mieszkańcy 
szczególnie obawiali się o bez-
pieczeństwo swoich dzieci.

Mirosław Chmielewski, peł-
nomocnik wójta gminy Raszyn 
ds. rozwoju, na łamach portalu 
WPR24.pl mówił: – Obiecano, że 
zostanie to poprawione, ale tak 
naprawdę nie ma miejsca, żeby 

– Paszków wraz z powiązaniem 
z drogą krajową nr 7. Przez czas 
trwania inwestycji utrudnienia 
związane z pracami i niezbędny-
mi zmianami organizacji ruchu 
są nieuniknione. W razie ko-
nieczności zmiany organizacji 
ruchu będą o tym informowani 

przejść. Są pasy ruchu dla pojaz-
dów, a dla pieszych nie.

W środę, 2 września, doszło 
w tej sprawie do spotkania miesz-
kańców z wykonawcą trasy S8 
oraz władzami gminy Raszyn.

Od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad otrzyma-
liśmy zapewnienie, że przejście 
dla pieszych się pojawi. – Do 
4 września zostaną wytyczone 
ciągi dla pieszych, po których 

Koniec przejść z przejściem
Mieszkańcy Sękocina aby dostać się do al. Krakowskiej przechodzą przez teren budowy

sołtys i radna gminy – wyjaśnia-
ła Agnieszka Stefańska, rzecznik 
prasowy GDDKiA. 

Sprawdziliśmy. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad spełniła obietnicę. Bez-
pieczne przejście dla pieszych 
rzeczywiście się pojawiło. 
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Drogowcy podjęli 
szybką decyzję 
o zabezpieczeniu 
przejścia na terenie 
budowy trasy S8

 Przejście zostało zabezpieczone

Mieszkańcy Sękocina aby dostać się do al. Krakowskiej przechodzą przez teren budowy

będą się mogli poruszać w sposób 
bezpieczny. Inwestycja jest reali-
zowana pod ruchem, trwa budo-
wa trasy S8 na odcinku Opacz 

19 – 20 WRZEŚNIA
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wiele wskazuje, że na kolejnych uli-
cach w grodziskiej gminie pojawi 
się oświetlenie. Przede wszystkim 
chodzi o montaż słupów z oprawa-
mi oświetleniowymi i ułożenie ka-
blowej linii. Takie działania będą 
podjęte na ul. Pułaskiego i Umiń-
skiego w Grodzisku Mazowieckim. 

W przypadku drugiej z wymienio-
nych dróg konieczna jest przebudo-
wa linii napowietrznej. Oświetlenia 
pojawi się też na ulicach Kalinowej 
i Miłorzębu w Czarnym Lesie, Let-
niej i Morwowej w Opypach, Nałkow-
skiej w Adamowiźnie. Natomiast na 
ul. Przytulnej, Stokrotkowej oraz 

Na kolejnych ulicach 
pojawi się oświetlenie

Gogola w Radoniach zostanie wy-
konane podwieszenie przewodów 
oświetleniowych. Konieczny jest 
też montaż opraw. Gmina ogłosiła 
przetarg ma wykonawcę prac. Kie-
dy inwestycja będzie zrealizowana? 
Termin wykonania zamówienia okre-
ślono na 30 czerwca 2016 r. (JM)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Piątek, 11 Września 2015

Parkujące pojazdy
przeszkadzają pieszym
PRUSZKÓW 
Przy dworcu PKP 
w Pruszkowie pojawił 
się kolejny kłopot. 
Parkujące auta 
utrudniają poruszanie 
się pieszym.

W sierpniu na łamach porta-
lu WPR24.pl informowaliśmy 
o problemach z zielenią przy 
dworcu kolejowym. Jednym 
z powodów niszczenia trawy 
są parkujące samochody. Po 
artykule do naszej redakcji do-
tarły kolejne głosy. Tym razem 
chodzi o komfort poruszania 
się pieszych. – Zobaczcie co się 
dzieje za postojem taksówek. 
Chodnik, a na nim samocho-
dy jeden obok drugiego. I jak 
ma tam poruszać się pieszy? 
– pyta czytelnik Robert w wia-
domości nadesłanej na kon-
takt@wpr24.pl.

Mieszkańcy ten problem 
zgłaszają również do straży 
miejskiej. Jak tam zapatrują 
się na tę kwestię? – W miarę 
możliwości kierujemy patro-
le w okolice dworca PKP i po-
dejmujemy interwencje. Nie 
od dziś wiemy, że taki pro-
blem istnieje. Szczególnie przy 
PKP i od ulicy Ołówkowej, re-
jon związany z postojem taxi, 
pojawia się zastawianie chod-
ników – przyznaje Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miej-
skiej. I dodaje: – Kilka dni temu 

jeden z mieszkańców prosił nas 
o podjęcie konkretnych dzia-
łań. Chodziło o zastawienie 
całego chodnika i niszczenie 
zieleni za postojem taxi.

Strażnicy podkreślają, że mi-
mo ich interwencji kierowcy 
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nadal nie stosują się do obowią-
zujących zasad. – Bez przerwy 
jest to samo. Wróciło większe 
natężenie ruchu w związku 
z rozpoczęciem ruchu szkolne-
go. Dodatkowo przejście pod-
ziemne nie jest jeszcze otwarte. 
Będziemy wysyłać patrole 
w ten rejon – mówi komen-
dant Majchrzak.  (JM) 

– Będziemy 
wysyłać patrole 
w ten rejon 
– mówi komendant 
Majchrzak

Przebudują ulice w centrum miasta
PRUSZKÓW
Będzie więcej miejsc 
postojowych, poprawi 
się też nawierzchnia 
dróg. Niedługo 
ruszy przebudowa
al. Niepodległości 
oraz ul. Drzymały 
w Pruszkowie.

Wymienione drogi znajdują się 
w samym sercu miasta. Nieopo-
dal ich skrzyżowania (na zdję-
ciu) stoją budynek starostwa 
powiatowego, NZOZ Przychod-
nia Lekarska Zdrowie, budynki 
mieszkalne. Stan nawierzchni 
obydwu ulic nie jest najlepszy, 
a znalezienie miejsca parkingo-
wego graniczy z cudem. Nieba-
wem ulegnie to zmianie.

W lipcu ogłoszono przetarg 
na przebudowę al. Niepodle-
głości i ul. Drzymały. Wzię-
ły w nim udział dwie firmy: 
MABAU POLSKA z kwotą 369 
tys. zł oraz FAL-BRUK propo-
nujący nieco ponad 231 tys. zł. 
Zwycięzcą okazała się ta dru-
ga fi rma.

Jaki jest plan na przebudo-
wę obydwu dróg? Al. Niepod-

ległości zyska zmodernizo-
waną nawierzchnię jezdni 
w północnej części (od skrzy-
żowania z ul. Drzymały do ul. 

postojowe dla aut. Sam chodnik  
będzie miał 1,5 m szerokości.

Ul. Drzymały ulegnie przebu-
dowie od skrzyżowania z al. Nie-
podległości do „krzyżówki” 
z ul. Radnych. Również na tym 
odcinku powstaną miejsca par-
kingowe i odnowiona zostanie 
nawierzchnia na tym odcinku.

Inwestycja wymaga również 
przebudowy urządzeń elektro-
energetycznych. Chodzi o słup 
napowietrznej linii niskiego napię-
cia w al. Niepodległości. Zostanie 
on wymieniony na nowy i prze-
niesiony w niekolidujące miejsce.

Wszystkie prace powinny za-
kończyć się pod koniec grudnia 
tego roku.  (SD) 

Chopina) oraz przebudowa-
ny będzie fragment chodnika. 
Jego poprzednia część zosta-
nie zaadaptowana na miejsca 

Nowe nawierzchnie 
zyskają odcinki 
al. Niepodległości 
i ul. Drzymały
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Firma rodzinna - ukochane „trzecie 
dziecko” rodziców nie zawsze inte-
resuje młodych, którzy szukają dla 
siebie innych możliwości. A ponie-
waż w fi rmach rodzinnych za mało 
rozmawia się o przekazaniu fi rmy 
w ręce kolejnego pokolenia, sukcesja 
staje się tematem trudnym. Dlatego 
warto wcześniej pomyśleć o komu-
nikacji w procesie zmiany generacyj-
nej - o tym, jak rozmawiać ze sobą 
o sukcesji i jak prowadzić wartościo-
we dyskusje prowadzące do dojrza-
łych sukcesyjnych decyzji, powie dr 
Adrianna Lewandowska na warszta-
tach sukcesyjnych: 15 września w Pia-
secznie, 16 września w Warszawie, 
17 września w Grodzisku Mazowiec-
kim oraz 30 września w Legionowie. 

Sukcesja wciąż jest tematem tabu 
polskich fi rm rodzinnych. Badania 
Kodów Wartości wskazują, że tylko 
nieco ponad 10% właścicieli regu-
larnie rozmawia o sukcesji z rodzi-
ną. 20% nie robi tego w ogóle, a 50% 
- okazjonalnie, najwyżej kilka razy 
w roku. To stanowczo za mało! Od-
powiednia komunikacja jest jednym 
z czynników sukcesu procesu zmiany 

Częściej rozmawiajmy o sukcesji! 
międzypokoleniowej. Dotyczy to za-
równo rozpoczęcia rozmów o suk-
cesji, wyboru sukcesora, jak również 
sposobu przeprowadzenia sukcesji, 
ustalenia konkretnych warunków 
i terminów.  

- Starsze pokolenie pragnie, aby 
fi rma przeszła w ręce potomków. Nie 
zawsze jednak młodzi wiążą karierę 
z rodzinnym biznesem. O pragnie-
niach i oczekiwaniach każdej ze 
stron fi rmy rodzinne muszą rozma-
wiać. I tej komunikacji można i trzeba 
się nauczyć – mówi dr Adrianna Le-
wandowska, Prezes Instytutu Bizne-
su Rodzinnego i Lider Merytoryczny 
projektu. Na spotkaniu będzie czas na 
zaplanowanie konkretnych działań: 
decydujących rozmów, konsultacji 
prawnych i przygotowań dokumen-
tów strategicznych. 

Warsztaty dla fi rm rodzinnych 
Ponad 600 uczestników poprzednich 
spotkań, m.in. w Poznaniu, Trójmie-
ście, Suwałkach czy Toruniu doceni-
ło je za ekspercką wiedzę, otrzymane 
bezpłatnie materiały (np. książki czy 
segregator z narzędziami, m.in. Audyt 

gotowości właściciela, Audyt strate-
giczny czy W drodze na szczyt) i za 
możliwości wymiany doświadczeń. 
- Przyszedłem na spotkanie z cieka-
wości, namówił mnie znajomy. Dziś 
wychodzę z konkretnym postanowie-
niem: muszę porozmawiać z  córką 
i uporządkować kwestie prawne. Chcę 
mieć pewność, że moja rodzina jest 
zabezpieczona – zdradza jeden z lesz-
czyńskich przedsiębiorców. 

Zapisy na stronie www.sukcesja.
org.pl (zakładka WARSZTATY).

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Walki wojów, teatr 
ognia, pokaz sokolniczy, 
lepienie garnków – to 
tylko niektóre z atrakcji 
jakie czekać będą na 
gości I Rodzinnego 
Pikniku Historycznego 
w Grodzisku 
Mazowieckim. Impreza 
organizowana jest pod 
hasłem „Tajemnice Gór 
Szwedzkich”. 

Ślady dawnego grodu ob-
ronnego z XI wieku zwa-
ne zwyczajowo Górami 

Szwedzkimi to jeden z najcen-
niejszych zabytków archeolo-
gicznych nie tylko w Grodzisku 
Mazowieckim, ale i na Mazow-
szu. W czasach powstawania 
państwa polskiego, na tym te-
renie powstał gród, który stał 
się kolebką miasta. Warownia, 
która stanowiła siedzibę wo-
jów i władzy, istniała do XIII 
w. Wtedy rolę cywilizacyjnego 
centrum przejęła osada przy-
godowa nazwana Grodziskiem. 
Dwa wieki później z nadania 
Zygmunta Starego stała się 
ona miastem.

To tylko krótka historia Gór 
Szwedzkich, które już w naj-
bliższą niedzielę (13 września) 
„zdradzą” swoje tajemnice 

średniowieczna osada. Co znaj-
dą w niej goście? Stroje i ozdo-
by modne za czasów Bolesława 
Chrobrego, przedmioty co-
dziennego użytku, instrumenty 
i ceramikę, warsztat tworzący 
tarcze, kowala wykuwającego 
podkowy. Ciekawscy będą mo-
gli poznać tajniki brązownictwa 
i złotnictwa, zobaczyć jak szyło 
się ciżmy oraz poznać budowę 
historycznej tokarki.

Wystawy i rozmowy to nie 
wszystko. Organizatorzy za-
dbali,  by goście mogli  po-
czuć się jak w średniowieczu. 
W trakcie imprezy będzie moż-
na przymierzyć pancerz woja, 
sprawdzić celność strzelając 
z łuku, spróbować swoich sił 
w roli prządki i tkaczki, na wła-
snej skórze sprawdzić jak dzia-
łały dawne maści czy wykuć 

w czasie pikniku. Goście będą 
mogli zapoznać się z ciekawost-
kami umieszczonymi na ścież-
ce edukacyjnej. 

Góry Szwedzkie zdradzą tajemnice
W niedzielę w Grodzisku I Rodzinny Piknik Historyczny. Będzie wiele atrakcji 

pamiątkową monetę. Nie za-
braknie zabaw rodem z wcze-
snego średniowiecza i... gier 
planszowych, w które grywa-
li nasi przodkowie.

Impreza na Górach Szwedz-
kich (łąka u wylotu ul. Ordona) 
rozpocznie się o godz. 14 poka-
zem walk słowiańskich i wikiń-
skich w wykonaniu Drużyny 
Wojów Arokona. To interaktyw-
ne show nastawione na fi lmo-
wą widowiskowość, w których 
dynamiczne walki przeplatają 
się z prelekcją o średniowiecz-
nych wojach. W pokazy anga-
żowana jest publiczność, która 
bierze udział w różnego rodzaju 
walkach. Odważniejsi mogą na-
wet spróbować sił w żonglowa-
niu mieczem. Pokazy w trakcie 
imprezy odbędą się kilka razy 
– w godz. 14.45, 17, 19. 

Na godz. 14.30 zaplanowa-
no uroczyste rozpoczęcie pik-
niku, następnie goście imprezy 
wybiorą się na historyczny spa-
cer po górach. O godz. 16 bę-
dzie można podziwiać pokaz 
sokolniczy. Opiekunowie zdra-
dzą jak wygląda dieta, zwyczaje 
oraz jakie są upodobania tych 
ptaków. Oprócz sokoła zoba-
czymy kruka, raroga, sowę pło-
mykówkę i jastrzębia Harrisa. 
Na godz.17.30 zaplanowano 
gawędę edukacyjną, 30 mi-
nut później zagra zespół Jar. 
Imprezę zakończy widowisko 
teatru ognia. 
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U podnóża Gór 
Szwedzkich 
na jeden dzień 
wyrośnie prawdziwa 
wczesnośrednio-
wieczna osada

Jednak ścieżka to niejedy
na atrakcja. U podnóża Gór
Szwedzkich na jeden dzień 
wyrośnie prawdziwa wczesno-
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NADARZYN
Gimnazjum Publiczne im. św. Ja-
na Pawła II w Nadarzynie stawia na 
siatkówkę, przystąpiło do projek-
tu S.O.S. Zainteresowanie siatkówką 
jest w Polsce ogromne. Popularyza-
cji, a przede wszystkim ujednolice-
niu szkolenia w zakresie nauczania 
gry ma służyć też program szkół 

Patronackich S.O.S. Gimnazjum Pu-
bliczne im. św. Jana Pawła II od 
dwóch lat wdraża projekt klas spor-
towych. Uroczystości związane 
z otwarciem Szkoły Patronackiej 
Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego od-
były się 2 września. Dokument otwar-
cia został podpisany przez byłego 

W nadarzyńskim gimnazjum 
stawiają na siatkówkę

reprezentanta Polski i ambasadora 
S.O.S Marcina Prusa, koordynatorów 
regionalnego Adama Gawlika i wo-
jewódzkiego Roberta Kupisza, wójta 
gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, 
dyrektor gimnazjum Zbigniewa 
Relugę oraz prezesa GLKS Nadarzyn 
Dariusza Zwolińskiego. (JM)

REKLAMA

Piątek, 11 Września 2015

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Miasto zleciło analizę 
dendrologiczną drzew na 
stacji PKP w Piastowie. 
Przypomnijmy, robinie 
akacjowe miały 
trafi ć pod topór. 

S prawę wycinki drzew na 
przystanku kolejowym 
w Piastowie już opisy-

waliśmy. Kilkudziesięcioletnie 
okazy miały zniknąć z panora-
my miasta, bo kolidują z linią 
ekranów dźwiękochłonnych 
i, jak twierdzą kolejarze, stano-
wią zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa ruchu pociągów. 

Zamiarom PKP PLK sprze-
ciwili się mieszkańcy i władze 
miasta. Emocje sięgnęły zeni-
tu, kiedy 22 sierpnia na peronie 
pojawiła się ekipa z piłami i sie-
kierami. Robotnicy zdążyli wy-
ciąć dwa drzewa. Resztę przed 

one zdrowe i nie zagrażają bez-
pieczeństwu, będzie remis. Co 
w takiej sytuacji? – Czekamy na 
wyniki badań i wówczas zdecydu-
jemy co dalej. Pielęgnacja praw-
dopodobnie już pozwoli, tak jak 
wcześniej mówiliśmy, na konty-
nuacje prac modernizacyjnych 
– zaznacza rzecznik PKP PLK.

akacjowych na peronie PKP 
w Piastowie i usuną z nich suche 
gałęzie. Ze swojej strony zobo-
wiązaliśmy się do przeprowa-
dzenia badań dendrologicznych 

Drzewa na peronie kolejowym na razie zostają
Rozmowy między władzami Piastowa a kolejarzami w sprawie wycinki. Strony deklarują chęć dialogu

Obie strony deklarują dalszą 
chęć dialogu. – Mam wrażenie, 
że kolejarze zrefl ektowali się 
– ocenia Grzegorz Szuplew-
ski. – To dobry znak, że po-
trafi my działać razem w tych 
kwestiach, co do których nie 
ma różnic zdań – mówi Miro-
sław Siemieniec. 

i oceny stanu drzew – mówi bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski. 
I dodaje: – W mocy pozostaje 
odmowa na przeprowadzenie 

– W mocy pozostaje 
odmowa na 
przeprowadzenie 
wycinki i mam 
nadzieję, że 
PKP PLK się
do niej zastosuje  
– mówi burmistrz 
Szuplewski
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stym samym losem obronili przy-

padkowi świadkowie. Na miejscu 
pojawił się też burmistrz Grze-
gorz Szuplewski, a nawet poli-
cja. Prace wstrzymano. 

Kilka dni później (27 sierpnia) 
doszło do spotkania przedsta-
wicieli kolejarzy i władz miasta.
Obie strony podtrzymały swoje 
stanowiska. PKP PLK powołało 
się na Urząd Transportu Kolejo-
wego, który nakazuje usunięcie 
drzew, które znajdują się w od-
ległości mniejszej niż 15 metrów 
od skrajni toru. Kolejarze argu-
mentowali też, że robinie aka-
cjowe na piastowskim peronie 
są w złym stanie zdrowotnym. 
W zamian zaproponowali wy-
konanie nasadzeń kompensa-
cyjnych. Swój sprzeciw wobec 
takiego rozwiązania podtrzyma-
ły władze miasta.

We wtorek, 8 września, obie 
strony znów zasiadły do roz-
mów. Jakie podjęto ustalenia? 
– Uzgodniliśmy, że kolejarze 
wykonają pielęgnację robinii 

wycinki i mam nadzieję, że PKP 
PLK się do niej zastosuje.

Przebieg spotkania potwier-
dzają PKP PLK. – Pielęgnację 
i usunięcie starych gałęzi już 
wykonaliśmy.  Cieszymy się, że 
tam gdzie obie strony są zgod-
ne, możemy wspólnie działać. 
W tej sytuacji będziemy czekać 
na ocenę dendrologiczną – za-
pewnia Mirosław Siemieniec, 
rzecznik prasowy kolejarzy. 
– Naszym celem nie jest usu-
wanie zdrowych drzew, ani wy-
cinka dla niej samej. Kierujemy 
się przede wszystkim względa-
mi bezpieczeństwa – zaznacza.

Jedna ofi cjalna opinia doty-
cząca stanu drzew na piastow-
skiej stacji już powstała. Chodzi 
o ekspertyzę przeprowadzo-
ną przez starostwo powiato-
we w Pruszkowie. W protokole 
z oględzin robinii akacjowych le-
śnik stwierdza liczne uszkodze-
nia pni i zły stan drzew. 

Jeśli badania przeprowadzo-
ne przez miasto stwierdzą, że są 

Rozmowy między władzami Piastowa a kolejarzami w sprawie wycinki. Strony deklarują chęć dialogu
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KOMORÓW
Ulica Sportowa w Komorowie 
wymaga naprawy. Chodzi 
o liczący 400 metrów odcinek 
od ul. Kraszewskiego do Okrężnej. 
Konieczne jest zerwanie starej 
nawierzchni (asfalt i kostka bruko-
wa) i zastąpienie jej nową – z kostki 
betonowej. Wykonane zostaną też 

roboty odwodnieniowe, pojawią 
się rurociąg i studnie żelbetonowe. 
Co jest głównym powodem prze-
budowy ulicy Sportowej? – Gene-
ralnie nie jest w dobrym stanie. 
Trzeba powiedzieć, że żadna ze 
starych ulic nie ma właściwej pod-
budowy. Cała inwestycja zostanie 

Odcinek Sportowej zyska 
nawierzchnię z kostki betonowej

zrealizowana ze środków wła-
snych – mówi Piotr Pacyna z Refe-
ratu Inwestycji i Remontów Gminy 
Michałowice. Gmina do 28 wrześ-
nia przyjmuje oferty na realizację 
zadania. Wykonawcę na przebudo-
wę ul. Sportowej będzie miał czas 
do 30 kwietnia 2016 roku. (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Jeszcze w tym roku 
na dwóch newralgicznych 
skrzyżowaniach 
w Pruszkowie 
zostanie ustawiona 
sygnalizacja świetlna. 
Podobne rozwiązanie 
ma pojawić się na 
jednej z piastowskich 
„krzyżówek”.

Wciągu drogi wojewódz-
kiej nr 719 tylko na te-
renie Pruszkowa znaj-

duje się aż 14 skrzyżowań z sygna-
lizacją świetlną. Jak się okazu-
je, niebawem przybędzie jeszcze 
jedno, oczekiwane przez kierow-
ców od lat. Chodzi o „krzyżów-
kę” drogi 719 z ul. Brzozową na 
granicy Pruszkowa. 

– Powiat Pruszkowski jest 
w trakcie zawierania porozu-
mienia z Zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego, dotyczą-
cego jedynie zarządzania czę-
ścią drogi wojewódzkiej nr 719 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Brzozową w Pruszkowie i No-
wej Wsi – wyjaśnia Andrzej 
Bittel, naczelnik Wydziału In-
frastruktury i Ochrony Środowi-
ska w pruszkowskim starostwie. 
– Odnośnie kosztów budowy 
przedmiotowej sygnalizacji pro-
wadzone są rozmowy z Pruszko-
wem oraz gminą Michałowice 
w sprawie jej współfi nansowania 
(każdy samorząd miałby wyło-
żyć 33 proc. potrzebnej kwoty 
– przyp. red.) – zaznacza.

Sygnalizacja na tym new-
ralgicznym skrzyżowaniu ma 
powstać jeszcze 2015 r. Wie-
le wskazuje jednak na to, że 

należy wziąć pod uwagę bardzo 
małą odległość od przedmio-
towego skrzyżowania do ronda 
im. R. Kaczorowskiego. Zostanie 
wykonane badanie natężenia ru-
chu, które określi czy celowe jest 
wprowadzenie nowej organiza-
cji ruchu w tym miejscu, poprzez 
budowę sygnalizacji.

Dlaczego władzom Piastowa 
zależy, by na tym skrzyżowaniu 
pojawiła się sygnalizacja? Za-
pytaliśmy o to Grzegorza Szu-
plewskiego, burmistrza miasta. 
– Przede wszystkim chodzi o po-
prawę bezpieczeństwa pieszych. 
Już dziś ciężko jest przejść przez 
pasy na ul. Warszawskiej. A po 
zakończeniu budowy osiedla 
będzie to jeszcze trudniejsze 
– mówi Szuplewski. – Deweloper 
zobowiązał się do przebudowy 
tego skrzyżowania. Chcemy, by 
już na etapie projektowym zna-
lazła się tam sygnalizacja świetl-
na – dodaje. 

Kiedy na tej krzyżówce mogą 
pojawić się sygnalizatory? Naj-
prawdopodobniej w pierwszej 
połowie 2016 roku.  

„światła” pojawią się tam dopie-
ro w końcu wymienionego roku 
– Teraz oczekujemy już tylko na 
dokumentację projektową bez 
której nie możemy rozpocząć 
procedury przetargowej w celu 
wyłonienia wykonawcy robót 
– mówi Bittel.

Mieszkańcy Pruszkowa z nie-
cierpliwością wyczekują sygnali-
zatorów na innym skrzyżowaniu. 
Chodzi o „krzyżówkę” ulic Po-
wstańców i Obrońców Pokoju. 
O tym, że sygnalizatory się na 
nim pojawią było wiadomo od 
dawna. Jednak prace do dziś nie 
ruszyły. Starostwo czeka bowiem 
na przygotowane dokumentacji 
projektowej. Następnie koniecz-
ne będzie znalezienie wykonaw-
cy prac. – Planujemy wybudować 
sygnalizację do końca 2015 roku 
– zaznacza naczelnik.

Natomiast w Piastowie sygna-
lizacja miałaby się pojawić na 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej 
i Bohaterów Wolności. Bittel: – 
Z wnioskiem o budowę w tym 
miejscu sygnalizacji wystąpił 
burmistrz Piastowa. Jednakże 

Sygnalizacja świetlna ma się pojawić m.in. na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 719 z ulicą Brzozową  
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Nocna kradzież samochodów
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku jednej 
nocy skradziono dwa 
samochody. Policja 
zatrzymała mężczyznę, 
który uczestniczył 
w przestępstwie.

Kilka miesięcy temu informowa-
liśmy o przypadkach stosowania 
przez włamywaczy metody „na 
śpiocha”. Okazuje się, że podob-
ny sposób zastosowano w przy-
padku kradzieży w Grodzisku 
Mazowieckiem. Cała sytuacja 
rozegrała się 4 września w nocy, 
gdy właściciele pojazdów spa-
li. Włamywacze (włamywacz?) 
wykorzystali okazję, aby ukraść 
samochody. Pierwszy krok wy-
konali, ale...

Policja dostała zgłoszenie 
o kradzieży i zajęła się popeł-

nionym przestępstwem. Pojazdy 
odnaleziono. – Podjęliśmy sze-
roko zakrojone działania w tej 
sprawie, aby ustalić, gdzie znaj-
dują się samochody. Udało nam 
się je odnaleźć – informuje st. 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik 

odnaleziony w Grodzisku kil-
ka ulic dalej. Z kolei Mazda sta-
ła na jednym z pruszkowskich
parkingów.

Policjanci zatrzymali też 
mężczyznę, który uczestniczył 
w kradzieży. Usiłował uciec. St. 
asp Zych: – Sąsiednia jednostka 
policji zatrzymała mężczyznę, 
który znajdował się w posiada-
niu przedmiotów wskazujących 
na możliwość jego uczestnictwa 
w zdarzeniu o charakterze prze-
stępczym. Dodatkowo uciekał 
przed funkcjonariuszami. Po 
zatrzymaniu okazało się, że jest 
związany ze sprawą kradzieży 
dwóch pojazdów z Grodziska.

Policja cały czas bada sprawę. 
– Staramy się ustalić dokładne 
okoliczności oraz wszystkich 
uczestników zdarzenia – mó-
wiła Katarzyna Zych.  (JM) 

Przetarg 
na parkingi 
przy PKP
PRUSZKÓW
Urząd miasta 
poszukuje wykonawcy 
dokumentacji 
projektowej 
wielopoziomowego 
parkingu typu 
„park&ride” 
przy ulicy 
Sienkiewicza 
i miejsca postojowego 
przy ul. Waryńskiego.

O tym, że władzom Prusz-
kowa udało się porozumieć 
z PKP w sprawie wykorzy-
stania działki przy ulicy 
Sienkiewicza 2 A informo-
waliśmy w lipcu. Teren jest 
własnością kolejarzy i mu-
sieli oni wyrazić zgodę na 
realizację przedsięwzięcia. 
Teraz miasto wykonało ko-
lejny krok. Rozpoczęto pro-
cedurę przetargową, która 
wyłoni wykonawcę projek-
tu parkingu. Obiekt o tym 
samym przeznaczeniu ma 
powstać także przy ul. Wa-
ryńskiego. Opracowanie do-
kumentacji dla tej lokaliza-
cji również uwzględniono 
w przetargu.

Jakie są założenia inwe-
stycji przy Sienkiewicza? 
– Prace obejmować bę-
dą wielobranżowy projekt 
parkingu wielopoziomowe-
go o wysokości do czterech 
kondygnacji nadziemnych 
wraz z niezbędną architek-
turą i zagospodarowaniem 
terenu. Wymaga się zapro-
jektowania jak największej 
ilości miejsc parkingowych 
(ok. 350) przy uwzględnie-
niu istniejących uwarunko-
wań – czytamy w ogłoszeniu. 
Dokumentacja ma być goto-
wa w ciągu 12 miesięcy od 
daty podpisania umowy.

Z kolei przy ul. Waryńskie-
go planowane jest wykonanie 
placu dla samochodów oso-
bowych i rowerów, budowa 
chodnika, ścieżki rowerowej, 
odwodnienia, oświetle-
nia i monitoringu. Projekt 
obejmie też przebudowę 
przystanku autobusowego. 
Na wykonanie tego zadania 
czasu będzie mniej. Termin 
końcowy to 29 stycznia przy-
szłego roku.

Na oferty zainteresowa-
nych fi rm pruszkowski urząd 
czeka do 17 września.  (EL) 
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Pożegnano lato 
PRUSZKÓW 
Mieszkańcy na imprezie 
w Parku Mazowsze 
pożegnali 6 września 
lato. Pogoda nie 
rozpieszczała, ale 
zabawa się udała.

Uczestnicy „Żegnal lato na rok...” 
mogli swobodnie przemieszczać 
się po mieście specjalnie na tę 
okazję wynajętymi autobusami 
fi rmy „Mobilis”. Skoda Bohemia 
Motors zaprezentowała cztery 
najnowsze modele samochodów. 
Pojawiło się też wielu wystaw-
ców z rękodziełem.

Jeszcze do południa udało 
się zrealizować zaplanowane 
przez miasto atrakcje. Dzieci 
chętnie korzystały z propozy-
cji pływalni „Kapry”. Uwagę 
przykuła możliwość zapo-
znania się z ofertą edukacyj-
ną zaserwowaną przez Miejski 
Zakład Oczyszczania. Nie za-
brakło oczywiście akcentów 
muzycznych. Na scenie w Par-
ku Mazowsze zaprezentowa-
ła się młodzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Orkiestra 

Dęta KWK Murcki – Staszic, 
Czerwony Tulipan, Andrzej 
Sikorowski z córką Mają. Wy-
konawcy i publiczność nie prze-
straszyli się deszczu.

A jak impreza podobała się 
mieszkańcom? – To fajny po-
mysł i dobrze, że miasto orga-
nizuje takie wydarzenia. Można 
miło spędzić czas razem z przy-
jaciółmi. Szkoda, że deszcze nie 
daje za wygraną. W przyszłym 
roku pownno być inaczej – mó-
wił nam Adam.
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Deszcz nie 
przeszkodził 
imprezie w Parku 
Mazowsze

prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku. I do-
daje: – Pojazd marki Kia został 

Po zatrzymaniu 
okazało się, że 
mężczyzna jest 
związany ze sprawą 
kradzieży pojazdów

Obwieszczenie starOsty PruszkOwskiegO 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiada-
miam, że dnia 03.09.2015 r. została wydana decyzja nr 3/2015 o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy  
ul. Przejazdowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Południowej do 
ul. Promyka w zakresie: przebudowy jezdni, przebudowy skrzyżo-
wań z ulicami: Groblową, Traktowa, Parzniewską, Promyka, budo-
wy ciągu pieszo – rowerowego, budowy chodników, budowy zatok 
autobusowych, budowy zatok postojowych, przebudowy i budowy 
zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, 
budowy kanału technologicznego, przebudowy kolizji z urządze-
niami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, rozbiórki ko-
lidujących ogrodzeń oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących  
z projektowaną inwestycją na działkach nr ew.: 
•	 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 70/1 (70/6, 70/7), 70/5 (70/8, 70/9), 71/3 

(71/4, 71/5), 118/3, 118/6, 118/9, 119/4, 119/10 - obr. 13; 
•	 1/14, 1/15, 24/10, 45/1, 54/1, 54/2, 55 (55/1, 55/2), 64, 65 

(65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 67 (67/1, 67/2), 92, 93/1 (93/3, 
93/4), 94/1 (94/4, 94/5), 102/2, 117, 119, 136 (136/1, 136/2)  
– obr. 14;

•	 7 – we wsi Parzniew, gmina Brwinów.
[Oznaczenia: w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym dru-
kiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w go-
dzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-
16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 106 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32. 

OGŁOSZENIE

Organizatorzy dołożyli wszel-
kich starań, aby zapewnić wie-
le wrażeń mieszkańcom. Choć 
deszcz nieco pokrzyżował plany, 
to imprezę udało się przeprowa-
dzić do ostatniego punktu.  (JM) 

 Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową 
na granicy Pruszkowa

Światła na „krzyżówkach”
drogi wojewódzkiej nr 719 z ulicą Brzozową  
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KOMORÓW
Policja dostała informację, że na 
terenie Komorowa znajduje się 
dwóch mężczyzn posiadających 
skradzione elementy torowiska 
WKD. Stróże prawa zatrzyma-
li 36-latka i 40-latka. Jak doszło 
do kradzieży? Na odcinku Komo-
rów-Warszawa Śródmieście trwał 

remont torowiska i panowie wy-
brali się na teren prac, aby poszu-
kać łupów. W ich ręce wpadły 93 
sprężyny do montowania szyn. 
Schowali łup do worka i chcieli 
opuścić pobliski teren. Policja była 
jednak szybsza. Po dotarciu w oko-
lice ul. Żwirowej w Komorowie 

„Połakomili” się na sprężyny
do montowania szyn

funkcjonariusze zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy prowadzili rower 
z zawieszonym na ramie workiem. 
Mężczyźni przyznali, że ukry-
te w nim przedmioty pochodzą 
z remontowanego odcinka torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
Usłyszeli zarzut kradzieży. (JM)

Całość 
roszczeń to wraz 
z odsetkami ponad 
3 mln 779 tys. zł

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

REKLAMA

REKLAMA

Piątek, 11 Września 2015

JANKI
„Wszystkie dzieci 
nasze są” – śpiewała 
Majka Jeżowska.
I o to chodzi.  akcję 
wsparcia dzieci 
włączyła się 
IKEA Janki.

Janusz Korczak kiedyś po-
wiedział: – Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat. 
Z troską i współczuciem re-
agujemy, gdy małe szkraby 
potrzebują wsparcia. Każdy 
chce swojemu dziecku przychy-
lić nieba. W sytuacjach trud-
nych gotowi jesteśmy nieść 
pomoc, aby dzieciństwo było 
dla najmłodszych wspania-
łym okresem.

Niestety, nie zawsze tak jest, 
życie pisze różne scenariusze. 
Jednak najważniejsze, aby 
o dzieciach pamiętać. W tym 
celu powstał projekt Minigran-
ty IKEA Warszawa. Organiza-
torzy przekazali na rzecz ma-
łych pacjentów Instytutu Matki 

i Dziecka dary. Uroczystość od-
była się 3 września. Radość 
na twarzach dzieci wyraża-
ła wszystko.

Dodatkowo w ramach akcji 
„Uszyj Jasia” maluchy otrzy-
mały kolorowe poszewki na 
poduszki. Warto podkreślić, że 
były one szyte przez mieszkań-
ców naszego regionu i okolic 
w sklepie IKEA Janki. To niby 
drobny gest, ale jakże ważny. 

Mali pacjenci Instytutu Mat-
ki i Dziecka mogą więc liczyć 
na pomoc. Wykwalifi kowana 
kadra tej placówki stara się jak 
najlepiej prowadzić działalność 
leczniczą. Walczy też o to, aby 
mimo problemów zdrowotnych 
na twarzach najmłodszych go-
ścił uśmiech.  (JM)

Minigranty dla dzieci

Gmina przymierza się do ścieżek
MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
planuje budowę ścieżek 
rowerowych. Łącznie 
ma powstać prawie 
3950 metrów tras.

Przeprowadzono już postępo-
wanie przetargowe w celu wy-
łonienia wykonawcy projektu 
takich ścieżek. Będzie nim fi r-
ma Studio Largo z Rozalina 
( jako jedyna złożyła ofertę). 
Za swoje usługi zainkasuje 
137 tys. zł.

Kiedy powinien pojawić się 
projekt? – Termin wykonania 
zadania jest krótki. Zgodnie 
ze specyfikacją są dwa etapy 
projektowania. Dla ścieżek 
termin został określony na 30 

września. Natomiast oprócz 
tego ma być zaprojektowany 
jeszcze przepust i tu wyko-
nawca ma czas do 15 grudnia. 
Liczymy, że system ścieżek ro-
werowych uda nam się szyb-
ko zrealizować – mówi Karo-
lina Borecka z Urzędu Gmi-
ny Michałowice.

Łącznie ma powstać prawie 
3950 metrów tras. Najdłuższy 
odcinek (1000 metrów) po-
wstanie na ul. Kasztanowej 
w Michałowicach Wsi. Ścież-
ki pojawią się też w Opaczy-
-Kolonii na ulicach Środkowej 
i Ryżowej, na ul. Poniatow-
skiego i Borowskiego w Mi-
chałowicach Wsi, oraz na ul. 
Parkowej w Michałowicach 
i Opaczy Małej.  (JM)
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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.

EWELINA 
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Czy Podkowie Leśnej 
grożą kłopoty fi nansowe? 
Miasto musi zapłacić 
dużą sumę fi rmom, 
które kilka lat temu 
budowały szkołę.

N a podstawie wyroku są-
du z początku września 
tego roku Podkowa Le-

śna wypłaci ze swojej kieszeni 1 
mln zł. Do tej pory na rzecz wyko-
nawcy i podwykonawców rozbu-
dowy Zespołu Szkół przy ul. Jana 
Pawła II uiszczono już część zo-
bowiązań w kwocie również 1 mln 
zł. Całość roszczeń to wraz z od-
setkami ponad 3 mln 779 tys. zł.

Skąd takie kwoty i o co do-
kładnie chodzi? Przypomnijmy. 
W marcu 2010 r. rozpoczęto roz-
budowę zespołu szkół. Realiza-
cja inwestycji miała zakończyć 
się półtora roku później, jednak 

Tusiński, burmistrz Podkowy. – 
Miasto prowadziło tę inwesty-
cję nieudolnie, oprócz błędów 
prawnych popełniono jeszcze 
budowlane i zarządcze – dodaje 
obecny włodarz, który za stera-
mi Podkowy Leśnej stanął nie-
spełna rok temu. Budowa szkoły 
prowadzona była przez poprzed-
nią ekipę, z burmistrz Małgorzatą
Stępień-Przygodą.

Z czego dokładnie wynika-
ją kłopoty? – Miasto spłaciło 
tylko część zobowiązań wobec 
wykonawcy i podwykonawców. 
W niektórych sprawach zapa-
dły już niekorzystne dla Podko-
wy prawomocne wyroki sądowe, 
część jest na etapie mediacji – wy-
jaśnia Tusiński. – Za każdym ra-
zem na sali sądowej słyszeliśmy 
jak bardzo miasto nie było uczci-
we, jak okłamało ludzi. I nieste-
ty jest w tym dużo racji – dodaje.

szybko pojawiły się kłopoty i opóź-
nienia. Generalny wykonawca, 
fi rma Wid Bas w połowie 2012 r. 
zeszła z placu budowy nie kończąc 
realizacji zadania. Konieczne by-
ło zatrudnienie kolejnej, aby sfi -
nalizować całe przedsięwzięcie. 
Dziś i z tą drugą fi rmą miasto ma 
sprawę w sądzie. Podobnie jak 

Rozbudowa szkoły na wokandzie
Podkowa ma kłopoty, musi zapłacić dużą sumę fi rmom  

Na czwartkowej (10 wrze-
śnia) sesji rady miasta przesu-
nięto w budżecie część środków, 
aby umożliwić wypłatę 1 mln zł 
z wyroku wspomnianego na po-
czątku. Tusiński: – Staramy się 
robić wszystko, żeby mieszkań-
cy tego nie odczuli. Dzięki temu, 
że przygotowaliśmy się na taką 
sytuację, pieniądze będą pocho-
dziły z oszczędności i cięć admi-
nistracyjnych. 

Skala roszczeń jest tak duża, 
że obecny włodarz zdecydował 
się na przeprowadzenie tzw. au-
dytu dochodzeniowego obejmu-
jącego rozbudowę szkoły. Jeśli 
postępowanie potwierdzi za-
niedbania, to niewykluczone, 
że sprawa trafi  do prokuratury. 
– Nie jestem zwolennikiem ta-
kich rozwiązań, ale w tym przy-
padku nie widzę innego wyjścia 
– mówi Artur Tusiński. 
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z generalnym wykonawcą i sied-
mioma innymi podmiotami, któ-
re były zaangażowane w budowę. 

– Rozbudowa szkoły mia-
ła kosztować 9 mln zł. Dziś ta 
kwota urosła do 13 mln, a z ak-
tualnymi roszczeniami daje oko-
ło 15-16 mln zł – mówi Artur 
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BARANÓW
Niestety, kolejny pijany za kółkiem. 
W miejscowości Kaski (gmina Ba-
ranów) policja ruszyła w pościg za 
kierowcą auta osobowego. Dlacze-
go? Nie zatrzymał się do kontroli. 
Jak się okazało, był „po spoży-
ciu”. Informację o zdarzeniu otrzy-
maliśmy 3 września od jednego 

z naszych  czytelników. – Na uli-
cy Królewskiej w miejscowości 
Kaski (powiat grodziski) kierow-
ca nie zatrzymał sie do kontro-
li drogowej i zaczął uciekać przed 
policją. Funkcjonariusze go zatrzy-
mali – napisał na adres kontakt@
wpr24.pl. – Pościg nie trwał długo. 

Po krótkim pościgu policja 
zatrzymała pijanego kierowcę

Kierowca uciekł zaledwie 300 me-
trów. Zatrzymany to 60-letni męż-
czyzna, który był pod wpływem 
alkoholu, dokładnie miał 2,6 pro-
mila. Miał również zakaz prowa-
dzenia pojazdów – przedstawiał 
sytuację ofi cer dyżurny Komendy 
Stołecznej Policji. (JM)

Zadbają o teren zielony
PRUSZKÓW
Teren zielony oraz 
plac zabaw przy 
pruszkowskiej Szkole 
Podstawowej nr 2 
zostaną odnowione.

Szkoła przy ul. Jasnej ostatnio 
została poddana gruntownym 
przemianom. Wykonano m.in. 
termomodernizację budynku, 
zbudowano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, wymie-
niono nawierzchnię na szkol-
nym patio. Ale placówka nie 
może się pochwalić obsza-
rem zielonym. Znajduje się 
tam zniszczony trawnik, na 
którym stoją elementy placu 
zabaw – siatka do wspinania, 
zjeżdżalnia, domek, ścianka 
wspinaczkowa i sprężynowa 
ważka. Postanowiono odno-
wić ten teren.

Wykonawca robót został 
wybrany w przetargu. Za prace 

weźmie się Konsorcjum: Lider: 
Bis Wod-Kan Roboty Inży-
nieryjno – Budowlane, Jaro-
sław Chudek.

Według projektu plac zabaw 
zostanie rozbudowany o most 
linowy, dwa zestawy spraw-
nościowe, karuzelę oraz prze-
plotnię. Stare elementy będą 
poddane renowacji i zamonto-
wane ponownie (sprężynowa 
ważka oraz domek). Dodatkowo 
stanie m.in. pięć ławek. Obszar 
wokół placu zabaw będzie wy-
konany z przepuszczalnych ma-
teriałów syntetycznych, które 
kolorystyką nawiążą do elewacji 
budynku szkoły podstawowej.

Natomiast zieleń zostanie 
uformowana szpalerami nie-
wielkich drzewek oraz krzewów 
liściastych wzdłuż północnej gra-
nicy terenu. Na nowo będą ob-
siane trawniki. Wszystkie prace 
mają zakończyć się do 15 listo-
pada tego roku.  (SD) 

Występ grupy Lao Che jedną z atrakcji Dni Brwinowa
BRWINÓW
Niebawem Dni 
Brwinowa. 12 i 13 
września mieszkańców 
czeka wiele atrakcji, 
m.in. koncerty, 
wydarzenie sportowe 
i związane z historią. 
Gwiazdą będzie 
zespół Lao Che.

W sobotę 12 września „Dni...” 
rozpoczną się od sportu.  Dźwi-
ganie ciężarów wystartuje 
o godz. 16. Zawodnicy zajmą
się przeciąganiem aut, ogrom-
nych opon i podnoszeniem 
różnych wielokilogramowych 
metali. Każdy kto będzie chciał 
spróbować swoich możli-
wości będzie mógł to zrobić 
pod okiem Wojciecha Nitec-
kiego ( brązowy medalista 
w Pucharze Świata Federacji 
WUAP w wyciskaniu sztan-
gi leżąc), organizatora tych 
zawodów. Wśród gości spe-
cjalnych pojawi się Grzegorz 
Peksa „Dzik Notecki” – znany 
polski strongman.

O godz. 19. rozpoczną się kon-
certy. Na scenie jako pierwszy 
pojawi się zespół Punkt (na cze-
le z Damianem Bartosiewiczem, 
uczestnikiem „The Voice of Po-
land”). Po nim wystąpi gwiazda 
wieczoru zespół Lao Che (na 
zdjęciu). Na scenie grupa pojawi 
się w składzie: Mariusz Denst, 
Maciej Dzierżanowski, Hubert 
Dobaczewski, Filip Różański, 
Michał Jastrzębski oraz Rafał 
Borycki. Przypomnijmy, że Lao 

Natomiast niedziela będzie 
dniem bardziej uroczystym. 
Upamiętniona zostanie 76. 
rocznica Bitwy pod Brwino-
wem. Uroczystości rozpoczną 
się od mszy św. o godz. 10.30 
w kościele św. Floriana. Bez-
pośrednio po niej na rynku na-
stąpią uroczystości oficjalne. 
Udział w nich wezmą goście 
z gminy Trzebiatów (3 Ba-
talion Zmechanizowany). 
Zgromadzeni złożą hołd po-
ległym polskim żołnierzom. 
O godz. 16.30 w Ochotniczej 

Pieniądze doszły, start 
remontu biblioteki
PIASTÓW 
Po wielu miesiącach 
oczekiwania 
biblioteka publiczna 
w Piastowie otrzymała 
pieniądze wygrane 
w konkursie „CSR 
– dziesięć na dziesięć” 
i mogła rozpocząć 
modernizację siedziby.

Przypomnijmy. Nagrodę w wyso-
kości 10 tys. zł. placówka zdoby-
ła w listopadzie ubiegłego roku. 
Dzięki głosom internautów bi-
blioteka zajęła drugie miejsce 
w ogólnopolskim plebiscycie 
zorganizowanym przez fundację 
PEKAES Pomaga. Pieniądze na 
konto wpłynęły jednak dopiero 
teraz. – Długie oczekiwanie tro-
chę pokrzyżowało nam plany, bo 
chcieliśmy, aby remont odbył się 
w sierpniu, a biblioteka gotowa 
była na wrzesień – mówi Agniesz-
ka Gorzkowska z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Piastowie.

Prace rozpoczęły się w ponie-
działek, 7 września a termin ich 
zakończenia to 10 października. 
Na remont pójdą środki nie tylko 
z nagrody, ale też 20 tys. zł. do-
tacji przekazanej przez władze 
miasta. W sumie modernizacja 
placówki będzie kosztowała więc 
30 tys. zł. Co w ramach prac bę-
dzie wykonane? Agnieszka Gorz-
kowska: – Usunięta zostanie stara 

wykładzina, a w jej miejsce poja-
wi się nowa podłoga z płytek. Od-
malujemy ściany, ale nie na biało, 
tylko w kolorach logo biblioteki 
– wyjaśnia Gorzkowska. – Nie-
stety, na pozostałe prace może 
nie starczyć już pieniędzy.

Biblioteka wymaga także wy-
miany grzejników i wysłużonych 

Bo
lo

 s
ko

c
zy

la
s

mebli na bardziej nowoczesne. 
– Największa nasza potrzeba to 
tak naprawdę nowy lokal. We-
dług standardów placówka w ta-
kim mieście jak Piastów powinna 
mieć powierzchnię ok. 400 mkw. 
Nasza ma niewiele ponad 100. 
Nie mamy miejsca na salę kom-
puterową czy prowadzenie zajęć – 
tłumaczy Agnieszka Gorzkowska.

Czytelnicy biblioteki prosze-
ni są o uwzględnienie przerwy 
w funkcjonowaniu placówki 
i zaopatrzenie się w zapas ksią-
żek. Placówka zapewnia, że w tym 
czasie nie będą naliczane opłaty 
za przetrzymanie zbiorów.  (EL) 

W sumie 
modernizacja 
placówki będzie 
kosztowała 
więc 30 tys. zł

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Policjanci z Grodziska już 
po raz trzeci organizują 
Charytatywny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej. 
W trakcie dwudniowej 
imprezy będą zbierane 
pieniądze dla 9-letniej 
Karoliny Majczyny.

K arolinka to mieszkanka 
powiatu grodziskiego. 
Przyszła na świat w 27 

tygodniu ciąży. Ważyła wtedy 
zaledwie 880 gramów. Po trzech 
dniach od narodzin wystąpił 
u niej wylew dokomorowy (III 
i IV stopnia) oraz krwawienie 
śródmiąższowe. Lekarze stwier-
dzili też retinopatię. Karolin-
ka nie mówi, nie chodzi, jeszcze 
niedawno nie potrafiła sama 
siedzieć. Jednak dzięki długiej 
i przypłaconej wieloma łzami 
rehabilitacji dziewięciolatka 
robi ogromne postępy. Specja-
liści podkreślają, że jest szan-
sa, by dziewczynka poruszała 
się o własnych siłach. Do tego 
niezbędne są turnusy rehabili-
tacyjne. Ich koszt przekracza 
jednak możliwości fi nansowe 
rodziny Karolinki.

Policjanci z grodziskiej komen-
dy postanowili więc, że w tym roku 
podczas Charytatywnego Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej bę-
dą zbierać pieniądze właśnie dla 
Karolinki Majczyny. – W tego-
rocznym turnieju udział weźmie 

8. Część ofi cjalną zaplanowano 
na godz. 14, w jej trakcie wystąpi 
m.in. Orkiestra Reprezentacyjna 
Komendy Głównej Policji. Prze-
widziano też pokaz fi tness oraz 
aukcję, którą poprowadzi Paweł 
Pawelec z radia Eska. Na zakoń-
czenie (godz. 17.30) losowanie 
nagród w loterii.

W niedzielę sportowe zmaga-
nia ruszą o godz. 9. Zwycięzcę tur-
nieju poznamy ok. godz. 15.30. Po 
fi nale piłkarskich potyczek czas 
na rozrywkę. Na scenie wystą-
pią: Masters, Bayera, Dennis 
– Krzysztof Leśnik, Jagoda, Da-
riusz Przybysz z Artrock, Marco 
Bocchino oraz Extained.

W trakcie imprezy będą atrak-
cje dla najmłodszych: zajęcia 
plastyczne i ruchowe, wspólne 

18 reprezentacji służb resortu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych oraz Obrony Narodowej, 
a nawet drużyna z Litwy – mówi 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 

Policjanci zagrają dla Karolinki
19 i 20 września w Grodzisku odbędzie się charytatywny turniej piłkarski

czytania, bajki. Starsi wezmą 
udział w loteriach (do wygra-
nia m.in. rowery, tablety, prze-
loty wiatrakowcem).

St. asp. Zych: – Mamy nadzieję, 
że podczas turnieju nie zabrak-
nie sportowych emocji, a także 
hojności mieszkańców na ten wy-
jątkowy cel.

Karolinkę można też wesprzeć 
przelewając pieniądze na konto 
fundacji „Zdążyć z pomocą”, któ-
rej dziewczynka jest podopiecz-
ną. Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa, Bank BPH S.A., 
15 1060 0076 0000 3310 0018 
2615 tytułem:

6668 Majczyna Karolina 
darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia. 
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Impreza odbędzie 
się w hali przy 
ul. Wesfala 3A

Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Turniej odbędzie się 19 i 20 
września w hali przy ul. Westfala 
3A. Rywalizacja między drużyna-
mi rozpocznie się w sobotę o godz. 

19 i 20 września w Grodzisku odbędzie się charytatywny turniej piłkarski

Straży Pożarnej przy ulicy
Pszczelińskiej Zbigniew Mar-
ket wygłosi wykład o 36 Puł-
ku Piechoty Legii Akademic-
kiej, który brał udział w brwi-
nowskiej bitwie.

W ramach Dni Brwinowa 
zaplanowano też piknik my-
śliwski. Zostaną pokazane psy 
myśliwskie, odbędą się konkur-
sy i zabawy dla dzieci, warsz-
taty „Łowiectwo w sztuce”, 
degustacja potraw z dziczyzny. 
Początek w niedzielę o godz. 16 
na Stadionie Miejskim.  (SD) 

Che nagrali kultową już płytę 
„Powstanie Warszawskie”. Ich 
ostatni hit to utwór „Wojenka”.

Wszystkie sobotnie wydarzenia 
odbędą się na Stadionie Miejskim 
przy ul. Tyrystycznej 4.

Upamiętniona 
zostanie też 76.
rocznica Bitwy 
pod Brwinowem
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PRUSZKÓW
Znicz Pruszków w końcu odniósł 
zwycięstwo na własnym terenie. 
Wygrał z Polonią Bytom 3:0. Zespół 
z Pruszkowa z dorobkiem dziewięciu 
punktów plasuje się na 8. miejscu 
w tabeli piłkarskiej II ligi. Jaki prze-
bieg miało spotkanie? Pierwsze mi-
nuty upływały pod dyktando Polonii. 

Potem do głosu doszli gospodarze. 
W końcu Banaszewski posłał poda-
nie w pole karne do Kity, który był 
faulowany. Piłkę na „wapnie” usta-
wił Jędrych i w 29. minucie wypro-
wadził gospodarzy na prowadzenie. 
W 35. min. Banaszewski minął 
trzech graczy gości i przelobował 

Wreszcie wygrana Znicza
na własnym terenie

bramkarza. Wynik ustalił (z wolne-
go) w 67. minucie Machalski. Skład 
Znicza: Misztal – Kucharski, Ję-
drych, Mysiak, Niewulis (88' Górka) 
– Danilczyk, Machalski – Stryjew-
ski (75' Janiszewski), Banaszewski, 
Kaczmarek (66' Kopciński) – Kita 
(82' Wiśniewski). (JM)

Wiadomości

REKLAMA

Ukradł telefon komórkowy?
MILANÓWEK
Jeden z milanowskich 
strażników miejskich 
ukradł telefon 
komórkowy? Miał 
tego dokonać 
podczas interwencji.

– Strażnik dopuścił się kra-
dzieży kiedy przeprowadzał 
interwencję. Zginął telefon 
komórkowy. O sprawie zo-
stała powiadomiona policja 
w Grodzisku Mazowieckim 
– napisał czytelnik w infor-
macji przesłanej na kontakt
@wpr24.pl.

Policja potwierdza,  że 
wpłynęło takie zgłoszenie. 
Śledztwo przekazano pro-
kuraturze. – Zawiadomienie 

w tej sprawie zostało przez nas 
przyjęte i częściowo spraw-
dzone. Mieszkaniec Mila-
nówka był skontrolowany 
przez straż miejską. Po dłuż-
szym czasie od interwencji 
zauważył, że utracił telefon 
komórkowy. Rzekomo miał 
tego dokonać jeden ze straż-
ników – mówi asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

I dodaje: – Z uwagi na po-
wagę sprawy, została ona 
przekazana do Prokuratury 
Rejonowej w Grodzisku Ma-
zowieckim. Tutaj rola policjan-
tów się kończy jeżeli chodzi 
o dalsze postępowanie doty-
czące tego zdarzenia.  (SD)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

BRWINÓW
Pałac rodziny Wierusz-
-Kowalskich to jeden 
z zabytków Brwinowa. 
Miasto nie jest 
właścicielem budynku, 
ale niedługo ma 
się to zmienić.

P ałac wybudowano w 1936 
roku w stylu nawiązują-
cym do klasycystycznego. 

Obiekt był własnością rodziny 
Wierusz-Kowalskich, ale tylko 
do 1940 r. Po bitwie pod Brwi-
nowem (wrzesień 1939 r.) bu-
dynek zamieniono na szpital 
polowy, a następnie trafi ł w rę-
ce Niemców. Pałac został do-
szczętnie ograbiony. Po wojnie 
nieruchomość do celów eduka-
cyjnych przejęła Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego.

Z czasem SGGW przesta-
ła prowadzić zajęcia w pałacu 
i wykorzystywać go na swoje 
potrzeby. Budynek wystawio-
no na sprzedaż, ale przez długi 
czas nie udało się znaleźć nabyw-
cy. W końcu do działania przy-
stąpiła gmina Brwinów. 

– Ten piękny zabytkowy pa-
łac w momencie, kiedy Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go zakończyła tam prowadzenie 
zajęć dydaktycznych, stał pusty 
i niszczał. To również spory ka-
wałek terenu niemalże w cen-
trum miasta. Naturalnie jest to 
doskonałe miejsce na ośrodek 
kultury, który u nas w Brwinowie 
mieści się w niewielkim budyn-
ku – mówi Mirosława Kosiaty, 
kierownik biura promocji gminy 
Brwinów. I dodaje: – Ta sprawa 
trwa kilkanaście lat. Poprzedni 
burmistrz nie był zainteresowa-
ny przejęciem budynku. SGGW 
próbowała również sprzedać 

wyrazić jeszcze minister Skarbu 
Państwa, a odpowiedni wniosek 
musi też zaopiniować minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Można się jednak spodziewać, że 
w tej sytuacji uda się taką akcep-
tację uzyskać. Planowana trans-
akcja dotyczy bowiem obiektu 
zabytkowego, obecnie niszcze-
jącego, a kupowanego przez gmi-
nę – wyjaśnia Kosiaty.

Brwinów ma plan wykorzysta-
nia pałacu. Mirosława Kosiaty: 
– Budynek obecnie wymaga re-
montu, ale to będzie piękne cen-
trum kultury. Ten wielki pałac ma 
dość dużo pomieszczeń w środku, 
dyrektor ośrodka kultury widzi już 
oczami wyobraźni możliwość ich 
wykorzystania. Tam wszyscy do-
skonale się pomieszczą. W latach 
powojennych SGGW na terenie 
pałacu wybudowała aulę wykła-
dową na 200 miejsc. Ze wzglę-
du na pożar jej wnętrze wymaga 
odmalowania i innych prac. Ta-
ka sala z widownią na koncerty 
na 200 osób to coś, co doskona-
le będzie spełniać potrzeby Brwi-
nowa. Nie mamy miejsca, które 
moglibyśmy wykorzystać na nie-
które imprezy. Transakcja zwią-
zana z pozyskaniem pałacu jest 
bardzo wyczekiwana. 

obiekt na wolnym rynku. Bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński od 
początku swojego urzędowania 
poruszał z rektorem temat zain-
teresowania pozyskaniem bu-
dynku ze strony gminy, ale nie za 
cenę rynkową. SGGW wystawia-
ła obiekt w przetargach, jednak 
gmina nie mogła spełnić wyma-
gań fi nansowych. W końcu udało 

Pałac ponownie ożyje
Gmina porozumiała się w sprawie zabytkowego budynku
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się porozumieć z SGGW w spra-
wie pozyskania budynku.

Na jakim etapie są teraz sta-
rania? – Burmistrz Kosiński za-
kończył w ubiegłym tygodniu 
negocjacje ze Szkołą Głów-
ną Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie dotyczące pozy-
skania tego pałacu wraz otacza-
jącym terenem na rzecz gminy. 
Notarialna umowa przedwstęp-
na zostanie zawarta we wrześniu. 
Swoją zgodę na przeprowa-
dzenie takiej transakcji musi 

Notarialna umowa 
przedwstępna 
zostanie zawarta 
we wrześniu

Gmina porozumiała się w sprawie zabytkowego budynku

PRUSZKÓW
Korki na al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie 
to już niestety 
tradycja. Jednak 
od kiedy rozpoczął 
się remont mostu 
nad rzeką Utratą, 
utrudnienia uderzyły 
w kierowców 
z podwójną siłą.

7września, poniedział-
kowy poranek. Chłod-
no, siąpi deszcz. Ale nie 

o pogodzie chcemy pisać,  lecz 
o korkach które tego dnia 
(a także następnych) tworzyły 
się w rejonie al. Wojska Pol-
skiego. Powody takiej komu-
nikacyjnej sytuacji są dwa. 
Pierwszy to oczywiście zakoń-
czenie sezonu urlopowego. 
Drugi, równie istotny, to re-
mont mostu nad rzeką Utratą, 
przeprawy w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 719. Prace moder-
nizacyjne na moście wymusiły 
zwężenie jezdni do jednego 
pasa ruchu dla obu kierunków.

Przypomnijmy, że droga 
nr 719 to jeden najważniej-
szych szlaków komunika-
cyjnych w naszym regionie. 
Prowadzi poprzez Grodzisk 
Mazowiecki, Pruszków do 
Warszawy. – Jak można roz-
poczynać remont na tak waż-
nej trasie kiedy kończą się 

wakacje, dorośli idą do pra-
cy, a dzieci do szkoły? Czy 
ci co planowali tę inwesty-
cję nie wiedzieli, że stworzy 
to paraliż komunikacyjny? 
– pyta jeden z rozgoryczonych 
kierowców stojących w kor-
ku w Pruszkowie.Jak się już 
wcześniej dowiedzieliśmy 
od Moniki Burdon, rzeczni-
ka prasowego Mazowieckiego 

Prace na moście 
wymusiły zwężenie 
jezdni do jednego 
pasa ruchu dla obu 
kierunków

Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
nie było możliwości przyspie-
szenia prac remontowych na 
moście. Nadzór budowlany 
wydał nakaz modernizacji 
obiektu w czerwcu. Przetarg 
ogłoszono jak najszybciej, wy-
brano wykonawcę i przystą-
piono do robót.

Burdon wyjaśniała, że na tak 
ruchliwej drodze zawsze będą 
utrudnienia. Niezależnie czy mo-
dernizacja prowadzona byłaby 
w czasie wakacji czy tuż po nich. 
Prace na moście mają się zakoń-
czyć w połowie grudnia.  (SD)

Naprawa mostu, czyli 
korki w al. Wojska Polskiego
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Niebezpieczne 
latarnie
PRUSZKÓW
Co zrobić gdy 
drzwiczki 
w latarniach 
przerdzewiały
i odpadły ukazując 
kable pod napięciem? 
Z takim problemem 
zgłosili się do 
nas czytelnicy.

Stan wielu ulicznych latarni 
w Pruszkowie budzi niepokój. 
Pokrywy od elementów elek-
trycznych są przerdzewiałe 
i odpadają. Bywa, że nie ma 
ich wcale. Stanowi to zagro-
żenie dla przechodniów. Czy-
telnicy piszą do nas i pytają 
dlaczego odpowiednie służ-
by nie kontrolują stanu latar-
ni? Jeden z głosów: – Podczas 
deszczu we wnękach, gdzie 
znajdują się kable pojawia-
ją się iskry.

Latarni na terenie Prusz-
kowa jest ogromna ilość. 
Co zrobić gdy natrafi my na 

c
zy
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uszkodzoną? – Nie mamy 
możliwości kontrolowania 
wszystkich latarni w mie-
ście. Kiedy ktoś zauważy, 
że którakolwiek latarnia 
jest uszkodzona w sposób 
zagrażający mieszkańcom 
należy zgłosić się do nasze-
go wydziału bądź poinfor-
mować o tym straż miejską. 
Trzeba podać ulicę i wyja-
śnić, w którym miejscu dana 
latarnia się znajduje. Jeżeli 
są pootwierane drzwiczki od 
przewodów pod wysokim na-
pięciem to sprawa jest bar-
dzo niebezpieczna – mówi 
Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Re-
montów i Infrastruktury 
Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. I dodaje: – W takich 
przypadkach reakcja z naszej 
strony jest natychmiastowa.

Uwagi dotyczące stanu 
latarni można zgłaszać te-
lefonicznie do Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej pod nr 
(22) 735 87 21 bądź do stra-
ży miejskiej na nr 986.  (SD)  

Pokrywy 
od elementów
elektrycznych są 
przerdzewiałe
i odpadają

 Brwinów ma plan wykorzystania pałacu
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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 

 ► Mężczyzn do produkcji wyrobów 
gumowych, praca stała Pruszków 
227282500 

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

POSZUKIWANI PRACOWNICY 
PRODUKCJI umowa o pracę, stawka 
do 13 PLN brutto miejsce pracy 
– Pruszków 22 456 74 30 

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

Szkółka roślin ozdobnych 
w Duchnicach koło Ożarowa zatrudni  
aktywnych, myślących mężczyzn 
z przygotowaniem lub wykształceniem 
ogrodniczym do pracy przy roślinach. 
Kontakt: w.piotrowski@clematis.com.pl 
tel. 22 722 26 64 

Nieruchomości – sprzedam

Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3000 za m2 1 pietro 4pok
Blok ocieplony i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802 

 ► Sprzedam 60m. 
Tel. 539-195-687 

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

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 

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

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

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► 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. Tel. 661-880-661 

 ► Dachy papą, 605 606 914 
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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

D
yr

ek
cj

a 
za

st
rz

eg
a 

so
b

ie
 m

oż
liw

oś
ć 

zm
ia

n 
w

 re
p

er
tu

ar
ze

R
EP

ER
TU

A
R

   
 s

e
z

o
n

  
2

0
1

5
/1

6

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych 
urzędu został zamiesz-
czony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do 
sprzedaży. 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul. T. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej www.
bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do wydzierżawienia z dnia 27.08.2015 r., 
położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego – cz. dz.  
nr ew. 45 o pow. 20 m2. Info.: (22) 755-55-34 wew. 220 oraz  
na www.grodzisk.pl

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 07.09.2015 r. do 28.09.2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego 
do najmu. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodar-
ka nieruchomościami).

OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 
4.09.2015 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  
„Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do 
węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z wę-
złem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe”  
- skrzyżowanie z DW 721”, w zakresie rozbudowy na odcinku od km ( JP) 
7+280 do km ( JP) 7+630.  Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor na-
tychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłu-
stym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji,  
w nawiasach - numery działek po podziale):
gmina Raszyn:
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 17/11 (17/12, 17/13), 20/14 
(20/17, 20/18), 20/16 (20/19, 20/20), 22/4 (22/8, 22/9), 22/7 (22/10, 
22/11), 23/2 (23/6, 23/7), 23/5 (23/8, 23/9), 24/2 (24/4, 24/5), 24/3 
(24/6, 24/7), 25/5 (25/17, 25/18), 25/10 (25/13, 25/14), 25/12 (25/15, 
25/16), 26/20 (26/21, 26/22).
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania  
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49  
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wy-
dziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 
13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 687 t. j.) zawiadamia się, że w dniu 4.09.2015 r. została wydana decyzja 
zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspre-
sowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem 
tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” 
i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, 
na odcinku od od km JP 6+900 do km JP 7+972.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 
Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu objęte ww. zmianą decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn:
obręb 18 – Sękocin Stary  działki nr ew.: 317/1, 47/8, 49/8, 50/5, 51/5, 52/1, 53/1, 
55/8, 55/9, 55/15, 57/1, 58/1, 59/4, 60/7, 61/1, 62/3, 62/6, 66/6, 66/8, 66/10, 66/14, 
66/18, 292/8, 295/5, 295/7, 295/13, 296/7, 298/6,
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 107/1, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 18/14, 19/1, 
19/3, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 22/3, 22/6, 23/1, 23/4, 24/1, 25/3, 25/6, 25/9, 25/11, 
26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 26/19, 28/2, 28/3, 28/4, 38/6, 38/10, 45/33, 51/26, 
51/28, 51/29, 53/8, 53/14
Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg in-
nej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem decyzji:
gmina Raszyn:
obręb 18 – Sękocin Stary  działki nr ew.: 134/2
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 18/5, 26/20, 107/1, 114, 116
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni  
od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale In-
frastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
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 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Ocieplenie budynków tel. 785 884 035

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Studnie, 601 231 836 

Szkółka roślin ozdobnych w Duchnicach 
koło Ożarowa zatrudni  aktywnych, 
myślących mężczyzn z przygotowaniem 
lub wykształceniem ogrodniczym 
do pracy przy roślinach. 
Kontakt: w.piotrowski@clematis.com.pl 
tel. 22 722 26 64 

Zdrowie

 ► Masażytka: klasyczny, relaksacyjny 
– Pruszków 536 494 669 
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