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Szukasz domu?
Przyjdź na Targi

PRUSZKÓW

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez w naszym 
regionie. Jeśli szukasz 
mieszkania, domu czy działki 
to przyjdź 10 i 11 października 
do pruszkowskiej Hali Znicz. 
Podczas ósmej edycji imprezy 
pojawi się kilkudziesięciu 
wystawców – głównie 
deweloperów. Na gości 
czeka też wiele atrakcji.  3

rekLaMa

Pozwolenia są,
pieniędzy brak

PRUSZKÓW

Co z poszerzeniem „wąskiego 
gardła” w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie? Drogowcy 
mają już zielone światło, 
wszystkie wymagane 
pozwolenia. Blokuje ich jednak 
brak pieniędzy. Nie są też 
w stanie podać przybliżonego 
terminu startu prac.  5

W obronie drzew przed toporem
EWELINA 
LATOSEK

REGION
Kolejne kontrowersje 
wokół wycinki drzew 
w naszym regionie. 
Tym razem chodzi 
o linię WKD. Drzewa 
i krzewy rosnące 
w odległości 15 metrów 
od torów mogą 
trafi ć pod topór.

T ak wynika z decyzji 
Urzędu Transportu 
Kolejowego, który na-

kazał Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej usunięcie roślin-
ności mogącej stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu. Sęk w tym, że w przy-
padku wukadki może chodzić 
nawet o dwa tysiące okazów, 
a linia przebiega przez dwa 
miasta ogrody, w tym chro-
nioną przez konserwato-
ra Podkowę Leśną. Chodzi 

Wielu drzewom rosnącym w odległości 15 metrów od torów WKD grozi wycinka 
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Szresztą nie tylko o drzewa 

chore, mogące stanowić re-
alne niebezpieczeństwo, ale 
także te zdrowe, które od 
dziesięcioleci spokojnie rosną 
w sąsiedztwie torów. „Barba-
rzyństwo” to jedno z łagod-
niejszych określeń, jakie pa-
dają wśród mieszkańców 
regionu. – Wykarczowanie 
wszystkiego po obu stronach 
torów to zbrodnia. Nie mo-
żemy do tego dopuścić. Jeśli 
nie da się inaczej, to drzew 
będziemy bronić fizycznie – 
mówi pan Łukasz. 

UTK działa na podstawie 
rozporządzenia ministra in-
frastruktury z 2008 roku., 
w którym określono dopusz-
czalną odległość roślinności 
od torów kolejowych i nie 
wskazano żadnych wyjątków 
od reguły. W rozumieniu tych 
przepisów Warszawska Ko-
lej Dojazdowa jest taką samą 
linią jak np. Centralna Ma-
gistrala Kolejowa, choć jej 

specyfika jest zupełnie in-
na. Kolejki wukadki jeżdżą 
z mniejszą prędkością niż 
pociągi, zatrzymują się du-
żo częściej, a otoczenie zie-
lenią jest jednym z ich atutów. 
Co więcej, jak do tej pory ro-
snące tuż przy linii drzewa nie 
powodowały wypadków ani 
poważnych utrudnień. 

Sosna, która kilkanaście 
dni temu runęła na tory mię-
dzy stacjami w Podkowie 
Leśnej Głównej i Podkowie 
Leśnej Zachodniej i zerwała 
trakcję, rosła w większej od-
ległości od torów niż przepi-
sowe 15 metrów. Nie objąłby 
jej nakaz Urzędu Transportu 
Kolejowego. Lepszym rozwią-
zaniem byłoby więc zadbanie 
o stan drzew i ich odpowied-
nia pielęgnacja, a nie wycina-
nie wszystkiego w pień. Tego 
jednak w przepisach nie ujęto...

WIĘCEJ  2 
 Chodzi nie tylko o drzewa chore, ale także zdrowe, które

od wielu lat spokojnie rosną w sąsiedztwie torów
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OTRĘBUSY
Nie ma jak dobra komedia. W Matecz-
niku Mazowsze zobaczymy aktorów 
z Teatru Śmiechu. Spektakl „Dwie 
morgi utrapienia” gwarantuje świet-
ną zabawę. Także za sprawą obsady. 
Zobaczymy: Andrzeja Grabarczyka/
Sylwestra Maciejewskiego (dubl.), 
Katarzynę Glinkę/Magdalenę Wójcik 

(dubl.), Klaudię Halejcio, Tadeusza 
Chudeckiego i Mikołaja Roznerskie-
go. Spektakl zostanie wystawiony 
w Mateczniku Mazowsze w Otrębu-
sach 11 października o godz. 16. Bile-
ty (85, 75 i 65 zł) można nabyć m.in. 
w kasie Matecznika Mazowsze tel. 
22 208 82 00, mail: bow@mazowsze.

„Dwie morgi utrapienia”
w Mateczniku Mazowsze

waw.pl. Bilety grupowe tel. 794 759 
447 mail: rezerwacje@impresariat.
eu. To nie wszystko! Wspólnie z orga-
nizatorami dla czytelników przygoto-
waliśmy konkurs. Do wygrania będą 
podwójne bilety na spektakl w Otrę-
busach. Zachęcamy więc do śledze-
nia portalu WPR24.pl. (AS)

Piątek, 18 Września 2015

targi.pruszkow.pl

Przyjdź na targi. Znajdź swój nowy dom.

Hala Znicz
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Pytają o ulicę
Mszczonowską
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JANKI
Wraz z otwarciem 
odcinka trasy S8 
między węzłami 
w Opaczy i Jankach 
zamknięto ulicę 
Mszczonowską w tej 
ostatniej miejscowości. 
Co się tam dzieje?

Mszczonowska łączy al. Kra-
kowską z al. Katowicką. To 
ważna droga, można nią do-
jechać do centrum handlo-
wego w Jankach. Od pewnego 
czasu jest jednak zamknięta. 
Mieszkańcy Janek pytają kie-
dy będą mogli korzystać z Msz-
czonowskiej. Włodarze gminy 
Raszyn też nie ukrywają nieza-
dowolenia z sytuacji na tej uli-
cy. – Zauważmy, że całkowicie 
dla ruchu zamknięto ulicę Msz-
czonowską. Nikt się tym nie 
przejmuje. To nietypowe, że-
by zamknąć ulicę na pół roku 
i uniemożliwić dojazd takim 
służbom jak transport zbioro-
wy. Na spotkaniach z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad apelowaliśmy, aby 
umożliwić dojazd dla miesz-
kańców – mówi Mirosław 
Chmielewski, pełnomocnik 
wójta gminy Raszyn ds. rozwo-
ju. – W ciągu ul. Mszczonow-
skiej trwają prace rozbiórkowe 
starej nawierzchni. Zakończe-
nie wszystkich robót realizowa-
nych w ramach budowy S8 na 
odcinku Opacz – Paszków wraz 
z powiązaniem z DK 7 plano-
wane jest na grudzień 2015 roku 
– twierdzi Agnieszka Stefań-
ska, rzecznik warszawskiego 
oddziału GDDKiA  (JM)

Obwodnica w wersji mini,
czyli ulga dla kierowców
GRODZISK MAZOWIECKI
Już od 20 lat 
mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego czekają 
na budowę obwodnicy 
miasta. Władze 
gminy postanowiły 
ulżyć kierowcom 
i stworzyły własną 
drogę, nazywając 
ją miniobwodnicą.

Nowa „trasa” prowadzi ulicami 
Bałtycką i Wspólną, następnie 
wiedzie przez Wólkę Grodzi-
ską, Chlebnię aż do Kłudna 
Starego. Z tej ostatniej miej-
scowości można łatwo dostać 
się do węzła Tłuste na autostra-
dzie A2. Miniobwodnica ma 
ułatwić kierowcom dojazd do 
autostrady i ominięcie korków, 
które w godzinach szczytu two-
rzą się w centrum Grodziska, 
na ulicach Okulickiego, Trau-
gutta czy na wiadukcie.

Warto wspomnieć, że no-
wa  droga nie jest idealna. 
Nawierzchnię wykonano z de-
struktu asfaltowego, wzdłuż 
jezdni nie ma chodników czy 
oświetlenia. Póki co pobocza 

oraz wjazdy na posesje wysy-
pano tłuczniem. Mimo to kie-
rowcy zapewne chętnie będą 
korzystać z tego połączenia 
komunikacyjnego.

Miniobwodnica nie jest jesz-
cze w pełni gotowa. Grodzi-
scy drogowcy czekają na po-
zwolenie, które umożliwi im 
wyasfaltowanie połączeń z dro-
gami powiatowymi. Do wy-
cinki musi pójść również kilka 
drzew znajdujących się blis-
ko „trasy”. W tym przypadku 
konieczne jest jednak uzyska-
nie stosownych pozwoleń od 
starostwa powiatowego i Re-
gionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska.

Jest szansa, że w przyszło-
ści nowa droga zostanie całko-
wicie wyasfaltowana. Niestety 
nie można było tego zrobić 
od razu. Powód? Oczywiście 
chodzi o koszty. Na wybudo-
wanie 4-kilometrowego łączni-
ka grodziski magistrat wyłożył 
920 tys. zł. Gdyby droga mia-
ła nawierzchnię bitumiczną, to 
koszt jej powstania byłby czte-
rokrotnie wyższy i oscylował 
w granicach 4 mln zł.  (AS) 
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Warszawska Kolej Dojazdowej 
znalazła się w prawie patowej sy-
tuacji. Albo nie spełni wymagań 
UTK, któremu podlega, albo na-
razi się mieszkańcom i przepro-
wadzi wycinkę pomimo sprzeciwu 
samorządów. Ofi cjalne pismo w tej 
sprawie do WKD wystosowało już 
pruszkowskie starostwo powiato-
we. – Uważamy, że wprowadzenie 
w życie decyzji UTK godzi w waż-
ny interes społeczny oraz jest zu-
pełnie nieuzasadnione zważywszy 
na nadmierną, niewspółmierną 
do skali zagrożenia ingerencję 
w środowisko naturalne – czyta-
my w stanowisku rady powiatu. 
– Odkąd pamiętam, jeszcze z cza-
sów kiedy sam byłem dzieckiem, 
wokół WKD zawsze było dużo ro-
ślinności. Należy o nią dbać a nie 
niszczyć – mówi Zdzisław Sipiera, 
starosta pruszkowski. I zapowiada, 
że każdy wniosek o zgodę na wy-
cinkę zostanie dokładnie zweryfi -
kowany, a każde drzewo wskazane 
przez WKD przebadane. Na usu-
nięcie zdrowych pozwolenia nie 
będzie. – Urząd planuje zakup spe-
cjalistycznego sprzętu, który po-
zwoli ocenić faktyczny stan drzew 
bez konieczności zlecania badań 
na zewnątrz – dodaje Ewa Boro-
dzicz, członek zarządu powiatu.

Pierwszy wniosek przewoźnik 
już złożył. Chodzi o 14 dębów ro-
snących wzdłuż ul. Grodziskiej 
w Owczarni. – Duża część jest 
zdrowa, trzy uszkodzone zagra-
żające bezpieczeństwu kwalifi -
kują się do wycinki. I tylko na te 
drugie wyrazimy zgodę – mówi 
starosta pruszkowski. I dodaje: 
– Jesteśmy od tego, żeby chronić 
przyrodę, bo ona nie obroni się 
sama. Nakaz UTK to nieporozu-
mienie, które próbuje się ubrać 
w ramy prawne. Nie możemy na 
to pozwolić.

podkreślić, że zarządca infrastruk-
tury, czyli WKD, podpisał się pod 
protokołem kontroli nie wnosząc 
do niego żadnych zastrzeżeń, ale 
poinformował nas, że otrzymuje 
liczne sygnały od mieszkańców 
sprzeciwiających się wycince 
drzew. Dlatego UTK jest właśnie 
w trakcie zmiany decyzji – dodaje. 

Teoretycznie WKD powinna 
zakończyć prace związane z wy-
cinką do 29 lutego przyszłego ro-
ku. Co jeśli do tego czasu nie uda 
się zmienić przepisów? Dziu-
bak: – Lutowy termin pojawił się 
w poprzedniej decyzji, która zo-
stanie zmieniona.

Tyle obietnic. Póki jednak ofi -
cjalnie WKD nie otrzyma nowych 
wytycznych, możliwości odstą-
pienia od realizacji obowiązują-
cego nakazu UTK nie ma. A co 
do powiedzenia ma sama spół-
ka? – Inwentaryzacja nie została 
jeszcze zakończona, nie zostały 
wydane warunki przeprowadze-
nia wycinki na podstawie zezwo-
leń, w związku z czym nie jest 
obecnie możliwe dokładne osza-
cowanie skali prac na poszczegól-
nych odcinkach – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik WKD. Do spra-
wy będziemy wracać.

*Za tydzień: Co o wycince 
drzew myślą włodarze gmin, 
przez które przebiega linia 
WKD? Czy będzie ich zgoda 
na przeprowadzenie prac? 

Jak udało nam się nieofi cjalnie 
ustalić, do WKD zgłosiła się już 
pierwsza fi rma z ofertą montażu 
ekranów akustycznych wzdłuż 
linii, choć przewoźnik na razie 
takich planów nie ma. Masowa 
wycinka daje jednak takim pod-
miotom nadzieję, że po usunięciu 
drzew podjęte będą kolejne kroki. 

Z pytaniem o zasadność decyzji 
zwróciliśmy się bezpośrednio do 

Obrona drzew przed toporem
Wielu drzewom rosnącym w odległości 15 metrów od 
torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej grozi wycinka 

Urzędu Transportu Kolejowego. 
– Aktualnie trwa opracowywanie 
założeń do zmiany dopuszczającej 
usytuowanie drzew w mniejszej 
odległości od torów, przy zacho-
waniu warunków bezpiecznego 
prowadzenia ruchu kolejowe-
go – mówi Piotr Dziubak, rzecz-
nik prasowy UTK. – Chciałbym 

– Odkąd pamiętam, 
jeszcze z czasów 
kiedy sam byłem 
dzieckiem, wokół 
WKD zawsze było 
dużo roślinności 
– mówi starosta 
Sipiera

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Śmierć motocyklisty 
PRUSZKÓW
Motocyklista zderzył 
się z TIR-em. Kierowca 
jednośladu nie żyje.

Ten tragiczny wypadek miał 
miejsce 15 września wieczo-
rem. – Na wiadukcie nad A2 
w Pruszkowie na wysokości 
ul. 3 Maja doszło do zdarze-
nia drogowego z udziałem mo-
tocyklisty w wieku 45 lat oraz 
ciągnika siodłowego z na-
czepą. W wyniku wypadku 
motocyklista doznał poważ-

nych obrażeń ciała. Ekipa 
pogotowia przeprowadzała 
akcję reanimacyjną, ale po-
mimo niej zmarł – mówiła 
st. asp. Marzena Dąbrowska 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. I dodawała: 
– Wszelkie okoliczności bę-
dą określane podczas postę-
powania przygotowawczego. 
Umożliwi to ustalenie jak do-
szło do wypadku i kto zawinił. 
W tym celu działania podej-
mie biegły z zakresu wypad-
ków drogowych.  (JM) 
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PRUSZKÓW
„Śniadania w parku” to cykl spotkań 
integrujących lokalną społeczność 
oraz umożliwiających jej aktywiza-
cję. Mieszkańcy zabierają do prusz-
kowskiego Parku Kościuszki kanapki, 
termosy z herbatą i w rodzinnym (ale 
nie tylko) gronie interesująco spę-
dzają czas. Pierwsze z wrześniowych 

„Śniadań...” już się odbyło. Teraz 
twórcy tej zdobywającej coraz więk-
szą popularność inicjatywy, m.in. 
Stowarzyszenie Forum Pruszków, 
zapraszają na kolejne. 19 września 
w Parku Kościuszki będzie okazja 
m.in. nauczyć się jak własnoręcz-
nie tworzyć ekologiczną biżuterię. 

Parkowe śniadanie  
z eko-biżuterią w tle

Uczestnicy przekonają się, że z tektu-
ry, plastikowych korków, łupin orze-
cha włoskiego, szyszek, sznurków 
oraz rozmaitych drobiazgów można 
wyczarować unikalne ozdoby. Start 
„Śniadania w parku”:sobota, 19 wrze-
śnia, godz. 10. Miejsce: Park Kościusz-
ki w Pruszkowie. (EL)

Piątek, 18 Września 2015
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Szukasz mieszkania, 
domu, działki? 
Brakuje ci inspiracji 
do wykończenia wnętrz 
lub nie wiesz z jakich 
materiałów skorzystać? 
A może potrzebujesz 
fachowej porady 
kredytowej? Przyjdź 
na  VIII edycję WPR 
Targów Nieruchomości
i Wnętrz, która odbędzie 
się 10 i 11 października 
w Pruszkowie. 
Wstęp bezpłatny.

WPR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz na sta-
łe wpisały się w ka-

lendarz imprez w naszym regio-
nie. Targi to pierwsza regionalna 
giełda nieruchomości na Ma-
zowszu, ciesząca się ogromnym 

Nie zabraknie stoisk, na których 
goście poznają nowinki z zakre-
su wykończenia i wyposażenia 
wnętrz. Doradcy fi nansowi zapre-
zentują oferty kredytowe i pomogą 
wybrać najkorzystniejszy wariant 
fi nansowania zakupu mieszkania.
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WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz coraz bliżej
To już VIII edycja targowej imprezy. Zapraszamy 10 i 11 października do pruszkowskiej Hali Znicz 

też można skorzystać z darmowej 
tablicy ogłoszeń. Nie zabraknie 
strefy doradców. Bezpłatnie będzie 
można porozmawiać z architek-
tami z firmy Divani. Niezależ-
ny doradca finansowy Tomasz 
Orzeł pomoże wybrać najkorzyst-
niejszą ofertę kredytową i wy-
jaśni zasady udzielania kredytów.

Targi są imprezą ogólnodos-
tępną – wstęp wolny. Odbywają 
się pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego.

Sponsorem targów jest Agro-
man. Partnerem motoryzacyj-
nym jest firma Polmot Auto. 
Partnerem targów jest Ho-
me Profi t. Patronat medialny 
objęły: Metro, Gazeta WPR, 
WPR24.pl, tabelaofert.pl, KRN.
pl, Inspiracje, GTV, TEL-KAB, 
nieruchomości.biz, Extra-
dom, Radio Bogoria, Radio 
Sochaczew, nadarzyn.tv, TV 
Skierniewice, Życie Żyrardo-
wa i obiektyw.info. 

Podczas ósmej 
edycji imprezy 
w targowej 
hali pojawi się 
kilkudziesięciu 
wystawców

Dla gości imprezy przygotowa-
no wiele atrakcji, m.in. Targowy 
Klub Malucha prowadzony przez 
brwinowskie przedszkole „Tuptuś” 
oraz Kawiarnię Targową. Będzie 

zainteresowaniem. Organizato-
rzy już zapraszają na jej kolejną 
edycję, która odbędzie się w paź-
dzierniku. Standardowo w prusz-
kowskiej Hali Znicz.

Podczas ósmej edycji impre-
zy w targowej hali pojawi się 
kilkudziesięciu wystawców 
– głównie deweloperów pro-
wadzących inwestycje m.in. 
w Pruszkowie, Grodzisku Ma-
zowieckim, Brwinowie. Na 
targach nie zabraknie stoisk sa-
morządów, banków, doradców 
finansowych czy pośredników 
w obrocie nieruchomościami. 
Posiadacze własnego „M” bę-
dą mogli odwiedzić stoiska firm 
związanych z aranżacją i wypo-
sażeniem wnętrz.

Na targach będzie można 
zapoznać się z gamą inwesty-
cji z rynku pierwotnego oraz 
wtórnego. Warto zaznaczyć, że 
wystawcy przygotują specjalne 
promocyjne oferty, obowiązujące 
tylko w czasie trwania imprezy.

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
 10 i 11 października 2015 r. w godz. 10.00-16.00
Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl

Kontakt dla mediów: 
Anna Juszczak-Borysiuk, tel. 22 758 77 88, 882 063 073

e-mail: anna.borysiuk@wprmedia.pl

 Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Udany piknik z Górami Szwedzkimi w tle
GRODZISK MAZOWIECKI
Ta impreza nie mogła 
się nie udać. I Rodzinny 
Piknik Historyczny 
odwiedziły tłumy 
mieszkańców. Góry 
Szwedzkie odkryły 
swoje tajemnice.

Tereny dawnego grodu obronne-
go z XI w. zwane Górami Szwedz-
kimi to jeden z najcenniejszych 
zabytków archeologicznych nie 
tylko Grodziska Mazowieckiego, 
ale i Mazowsza.

Podczas pikniku (13 rześnia) 
tuż obok Gór Szwedzkich na je-
den dzień wyrosła prawdziwie 
średniowieczna wioska. Goście 
imprezy mogli odwiedzić warsztat 
rzemieślników, słowiańską kuch-
nię, obozowisko wojów. Wcielali 
się w kowala, garncarza, fi lcowni-
ka. Zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy walki. Odważni próbowa-
li swoich sił w strzelaniu z łuku, 
a zgłodniali napełniali żołąd-
ki przysmakami, którymi delek-
towali się nasi przodkowie. Po 
„wojennych” wrażeniach moż-
na było odpocząć przy muzyce 
zespołu Jar oraz obejrzeć, na fi -
nał imprezy, spektakularny teatr 
ognia. – Frekwencja przerosła na-
sze oczekiwania. Piknik to dla 
nas ogromny sukces, zwłaszcza 
że impreza miała charakter edu-
kacyjny – mówi Łukasz Nowacki 
z Willi Radogoszcz.

W trakcie imprezy mieszkańcy 
mogli wybrać się na ścieżkę edu-
kacyjną „Tajemnice Szwedzkich 
Gór”. Na kilkunastu tablicach 
wzdłuż szlaku przedstawio-
no historię zespołu grodowego. 

Nowacki: – Góry Szwedzkie to 
wyjątkowe miejsce. Ścieżka pre-
zentuje w łatwy i przystępny spo-
sób historię tego miejsca, a co za 
tym idzie historię całego Grodzi-
ska Mazowieckiego. Czy piknik 
historyczny na trwałe wpisze się 

do kalendarza imprez plenero-
wych w Grodzisku. – Chcemy, by 
tak się stało. Ustalenia co do formy 
i terminu przyszłorocznej impre-
zy zostaną podjęte w porozumie-
niu z władzami gminy – twierdzi 
Łukasz Nowacki.  (AS) 
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BRWINÓW
W Brwinowie jest szansa pozbyć się 
szkodliwego dla zdrowia azbestu. 
Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc 
gminy, która dofi nansuje jego usunię-
cie. Wystarczy do 31 października te-
go roku złożyć odpowiedni wniosek. 
Po upływie 14 dni pracownicy refe-
ratu ochrony środowiska i rolnictwa 

sprawdzą zgodność dokumentów 
i dokonają wizji lokalnej. Następnym 
krokiem będzie podpisanie umowy 
z gminą oraz wybór fi rmy, która usu-
nie azbest. Do 30 listopada właści-
ciel posesji zobowiązany jest złożyć 
wniosek o rozliczenie dofi nansowa-
nia. Można zyskać do 3 tys. zł. Na co 

można otrzymać dotację? W pierw-
szym przypadku chodzi o demontaż, 
wywóz oraz przekazanie do unieszko-
dliwienia pokryć dachowych zawie-
rających azbest. Druga możliwość to 
wywóz wcześniej zdemontowanych, 
ale nadal przetrzymywanych na po-
sesji części składowych. (JM)

Gmina pomoże mieszkańcom 
usunąć szkodliwy azbest

Piątek, 18 Września 2015

Przejście jeszcze 
w tym miesiącu?
PRUSZKÓW 
Tunel dla pieszych na 
pruszkowskim dworcu 
PKP od wielu tygodni 
jest gotowy, jednak 
wciąż nie można z niego 
korzystać. Jak mówią 
kolejarze, wszystkiemu 
winne są procedury.

Termin oddania do użytku 
wyremontowanego przejścia 
podziemnego przesuwano już 
kilka razy. Wszystko miało być 
gotowe wiosną tego roku, po-
tem mowa była o czerwcu. Nie 
udało się i tym razem. Mamy 
połowę września, ale mimo za-
kończenia prac w tunelu, po-
dróżni wciąż muszą wspinać 
się po stromych schodkach 
na wysłużoną kładkę nad to-
rowiskiem. – Czy wiadomo już 
którego dnia września i którego 
roku zostanie otwarte przejście 
na dworcu PKP w Pruszkowie? 
– dopytują nieco ironicznie na-
si czytelnicy.

Po raz kolejny zwróciliśmy 
się do PKP PLK (odpowiada 
za inwestycję) o odpowiedź na 
pytanie, kiedy przejście będzie 
udostepnione. Niestety, i tym 
razem spółka nie podaje kon-
kretnego terminu. – Zakoń-
czyliśmy już prace w tunelu 
i złożyliśmy wymagane do 
jego otwarcia dokumenty do 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. Obec-
nie czekamy na wyznaczenie 

terminu kontroli z WiNB, 
po której przejście zostanie 
otwarte – twierdzi Karol Ja-
kubowski z biura prasowego 
PKP PLK.
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Dlaczego trwa to tak długo? 
Jakubowski: – Dalsza procedu-
ra jest od nas niezależna. Ter-
min oddania tunelu do użytku 
będzie zależał od tempa w jakim 
WINB przestudiuje dokumen-
ty. Mamy nadzieję, że nastą-
pi to jak najszybciej i uda nam 
się otworzyć przejście jeszcze 
w tym miesiącu.  (EL) 

Niestety, i tym 
razem spółka 
nie podaje 
konkretnego 
terminu

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Pogotowie ratunkowe 
zapowiada walkę 
o przyznanie 
dodatkowej karetki, 
która mogłaby 
stacjonować
w Piastowie.
Wojewoda takiej
potrzeby nie widzi.

M iasto jest częścią rejo-
nu 06, który obejmu-
je powiaty grodziski 

i pruszkowski, ale także piase-
czyński, żyrardowski i socha-
czewski. Na całym tym obszarze 
jest 16 karetek, w tym m.in. dwie 
w Pruszkowie, po jednej w Gro-
dzisku Mazowieckim, Mila-
nówku i Otrębusach. Jednak 
to pruszkowska baza jest jed-
ną z najbardziej obciążonych. 
Stacjonują w niej dwa zespoły 
– „P”czyli podstawowy, złożony 
z ratowników medycznych i „S” 
czyli specjalistyczny, w którego 
skład wchodzi lekarz. Do we-
zwań z terenu Piastowa na co 
dzień wyjeżdża jeden z ambu-
lansów z pruszkowskiej bazy. – 
Miesięcznie realizujemy około 
350 wyjazdów zespołu „P” i oko-
ło 240 „S” z Pruszkowa. W su-
mie daje to około 600 wezwań. 
To bardzo dużo – mówi Woj-
ciech Diadia, kierownik prusz-
kowskiej bazy Falck Medycyna. 

między już funkcjonującymi 
miejscami, średniego czasu do-
jazdu, liczby mieszkańców przy-
padających na jeden zespół

Problemem nie jest sama 
ilość interwencji, ale możliwość 
szybkiego dojazdu do osoby po-
trzebującej pomocy. Pruszkow-
ska baza mieści się przy ulicy 
Andrzeja. Na dojazd do Piasto-
wa, nawet jeśli karetka wyrusza 
na sygnale, zazwyczaj potrze-
ba więcej czasu. Przedarcie się 
przez zakorkowany Pruszków 
nie jest łatwe. 

Możliwość przyznania dodat-
kowego ambulansu pojawi się 
w przyszłym roku. W czerwcu 
przeprowadzona zostanie po-
nowna kontraktacja świadczeń 
medycyny ratunkowej. Kluczo-
wa jest tu rola wojewody, który 
decyduje gdzie i ile karetek roz-
mieścić. Na jakiej podstawie się 
to odbywa? – Decyzja o ustalaniu 
liczby miejsc stacjonowania ka-
retek zależy m.in. od odległości 

W Piastowie potrzebna jest karetka
Do wezwań z Piastowa na co dzień wyjeżdża ambulans z pruszkowskiej bazy 

wadzonych analiz wynika, że 
liczba zespołów ratownictwa 
medycznego w powiecie prusz-
kowskim jest wystarczająca do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom oraz zgodna 
z wymogami Ustawy o pań-
stwowym ratownictwie me-
dycznym – twierdzi Ivetta 
Biały. – Zamieszkiwany przez 
ok. 23 tys. mieszkańców Pia-
stów obsługują trzy jednostki: 
z Pruszkowa, Ursusa i Raszy-
na. Czas pozostawania tych 
zespołów w gotowości wynosi 
minimum 70 proc. w ciągu do-
by. Ponadto, rejony operacyjne 
ratownictwa obejmują więk-
szy obszar niż powiat, a zespo-
ły wzajemnie się uzupełniają 
w ramach rejonu – informuje 
rzecznik wojewody. 

Innymi wyliczeniami dyspo-
nuje pogotowie. – Według nas 
jest konieczność dostawienia 
zespołu ze względu na ilość in-
terwencji w tym rejonie. Jeden 
z zespołów miesięcznie reali-
zuje około 350 interwencji, co 
znacznie przewyższa średnią 
w innych powiatach na terenie 
Mazowsza. Poza tym dodatko-
wym argumentem jest popu-
lacja na danym obszarze. 158 
tys. mieszkańców, bez Raszyna 
i części Michałowic, które ob-
sługuje inny podmiot, wskazu-
je, że brakuje jednego zespołu 
– wyjaśnia Martyna Barycka, 
dyrektor Regionu Centralne-
go Falck Medycyna. 
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Możliwość 
przyznania 
dodatkowego 
ambulansu pojawi 
się w przyszłym roku

PODKOWA LEŚNA
Czy Podkowę Leśną 
czeka duży napływ 
uchodźców? Według 
burmistrza miasta do 
ośrodka Dębak może 
trafi ć nawet 250 osób.

D yskusja o przyjęciu 
do Polski uchodźców 
z krajów objętych kon-

fl iktami zbrojnymi, w tym z Syrii 
i Erytrei, od kilku tygodni wy-
wołuje ogromne emocje. Pro-
blem dotarł także do naszego 
regionu. Na styku Podkowy 
Leśnej, Nadarzyna i Otrębus 
znajduje się bowiem jeden 
z największych ośrodków dla 
uchodźców. Dębak formalnie 
leży w granicach pierwszej z wy-
mienionych miejscowości. 

Spodziewany napływ uchodź-
ców budzi wątpliwości, czy Pod-
kowa Leśna gotowa jest na to 
wyzwanie. – Największym po-
ważnym problemem z jakim bę-
dziemy musieli się zmierzyć, jest 

na 16 września w ośrodku prze-
bywają 52 osoby. Obecnie trwa 
tam remont części pomieszczeń. 
W tej chwili mogłoby tam trafi ć 
100 osób, w tym 50 przy zało-
żeniu, że byłaby to sytuacja kry-
zysowa i konieczność szybkiego 
zapewnienienia ludziom dachu 
nad głową – dodaje.

Po zakończeniu moderniza-
cji Dębak będzie dysponował 
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Dębak przygotowuje się na przyjęcie uchodźców
Burmistrz Tusiński: – To, że należy przyjąć uchodźców i jest to nieuchronne jest dla mnie poza dyskusją

statusu uchodźcy, jednak wy-
brały ucieczkę dalej, np. do Nie-
miec. Takie osoby, jeśli zostaną 
zatrzymane w innym kraju niż 
Polska, odsyłane są z powro-
tem do nas i trafi ają do Dębaka 
– wyjaśnia Piechota.

Teoretycznie ośrodek w Pod-
kowie Leśnej jest tylko przystan-
kiem, a po ustaleniu tożsamości, 
przeprowadzeniu badań lekar-
skich uchodźcy powinni trafi ać do 
placówek pobytowych. W prakty-
ce, jeśli taka jest wola danej osoby 
i pozwalają na to możliwości, bo 
w Dębaku są wolne miejsca, po-
byt może trwać kilkanaście mie-
sięcy i dłużej. 

Jak na nową sytuację przygo-
tuje się Podkowa? – Będę pró-
bował zawiązać porozumienie 
międzygminne o przyjęciu czę-
ści dzieci z ośrodka w Dębaku do 
szkół przez gminę Brwinów, Mi-
lanówek i Nadarzyn. Interesuje 
mnie rozwiązanie problemu, bo 
to, że należy przyjąć uchodźców 
i jest to nieuchronne jest dla mnie 

poza dyskusją – zapowiada bur-
mistrz Tusiński. I dodaje: – Jest 
potrzebna zmiana koncepcji i in-
nowacyjność w polityce migracyj-
nej oraz wzmocnienie wsparcia 

Obecnie 
w ośrodku Dębak 
przebywają 
52 osoby 

ok. 200 miejscami. – Jest to je-
den z dwóch ośrodków recep-
cyjnych jakimi dysponujemy. 
Specjalizuje się w przyjmowa-
niu osób, które na polskiej grani-
cy wypełniły wniosek o nadanie 

fi nansowego dla lokalnych władz. 
Czy cokolwiek się uda nie wiem, mo-
że w perspektywie, chociażby dla-
tego, że zmiana przepisów wymaga 
czasu.  (EWELINA LATOSEK) 

obowiązek szkolny dzieci i zwią-
zana z tym rejonizacja. Wszystkie 
dzieci z ośrodka musimy przyjąć 
do szkoły, jedynej jaką mamy. 
Może się okazać, że od stycznia 
przyszłego roku mamy ok. 70-
100 nowych uczniów, w zależno-
ści jak wielodzietne będą rodziny 
– mówi Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy. I dodaje: – To oznacza 
bardzo duże zmiany organizacyj-
ne w szkole. Podział i tworzenie 
nowych klas, dwuzmianowość, 
zatrudnienie nowych nauczy-
cieli, zorganizowanie transportu 
z ośrodka do szkoły, na wniosek 
uruchomienie lekcji religii dosto-
sowanej do wyznania uchodźców. 
Poza uciążliwością techniczną to 
duże koszty.

Kiedy pierwsza fala uchodźców 
może dotrzeć do ośrodka Dębak? 
– Planujemy, że może być to kwie-
cień lub czerwiec przyszłego roku, 
o ile sytuacja nie zmieni się dra-
stycznie – mówi Ewa Piecho-
ta, rzecznik prasowy Urzędu ds. 
Cudzoziemców. – Według stanu 

Do wezwań z Piastowa na co dzień wyjeżdża ambulans z pruszkowskiej bazy 

(33 tys. mieszkańców) oraz tra-
sy dojazdu – mówi Ivetta Biały, 
rzecznik prasowy Wojewody 
Mazowieckiego. 

Problemu w Piastowie wo-
jewoda nie dostrzega. – Z pro-
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PRUSZKÓW
Pruszkowski Klub Filmowy zapra-
sza na interesujący seans. Pokaza-
ny zostanie obraz „Serce serduszko” 
w reżyserii Jana Jakuba Kolskie-
go (twórcy tak znakomitych fi lmów 
jak „Jancio Wodnik” czy „Pornogra-
fi a”). Zrealizowane w 2014 r. „Serce 
serduszko” to nasycony humorem, 

ciepły fi lm drogi o sile miłości i po-
tędze marzeń. O tym, że czasem 
warto zatrzymać się w biegu i na no-
wo ułożyć swój świat. Rewelacyjnie 
w obrazie Kolskiego rolę dziew-
czynki o imieniu Maszeńka zagrała 
Maria Blandzi. Występują też min. 
Julia Kijowska, Marcin Dorociński. 

„Serce serduszko” Kolskiego
w ramach klubu fi lmowego

Przypomnijmy, że Jan Jakub Kolski 
(ur. 1956 r.) zajmuje się nie tylko re-
żyserią – jest też scenarzystą, pro-
ducentem, autorem książek. Start 
seansu: 26 września, godz. 18. Miej-
ski Ośrodek Kultury w Pruszkowie, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. 
Wstęp wolny. (EL)

Piątek, 18 Września 2015

rekLaMa
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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kierowcy od lat czekają 
na poszerzenie niespełna 
kilometrowego odcinka 
Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. Drogowcy 
mają już zielone światło, 
blokuje ich jednak brak 
pieniędzy.

D roga wojewódzka nr 
719 stanowi połącze-
nie Żyrardowa, Grodzi-

ska Mazowieckiego, Milanówka, 
Brwinowa i Pruszkowa z War-
szawą. Trudno jednak powie-
dzieć, aby była to dogodna trasa 

Zielone światło dla „wąskiego gardła”
Informacje o tym, że wspo-

mniane „wąskie gardło” ma 
zostać poszerzone znane są 
kierowcom od lat. Początko-
wo Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który z ramie-
nia marszałka Adama Struzika 
zarządza tą drogą, miał proble-
my z uzyskaniem wszystkich po-
zwoleń. Inwestycję blokowały 
protesty. W ubiegłym roku po-
jawiła się szansa na wykonanie 
robót. Zwłaszcza, że w kasie Ma-
zowsza znalazły się na to środ-
ki. Niestety bez pozwoleń prace 
ruszyć nie mogły.

Pruszkowski Urząd Miejski 
kilka dni temu poinformował, że 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich ma już wszystkie 
wymagane pozwolenia. Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
wnioskował ponadto o jak naj-
szybszą realizację prac. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
czy są jakiekolwiek szanse, by 
inwestycja ruszyła jeszcze w tym 
roku. – Wszystkie procedury są 
już zakończone. Koszt inwestycji 
to 80 mln zł i nie ma możliwości, 
by takie pieniądze zgromadzić 
z oszczędności z innych przetar-
gów – wyjaśnia Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarzadu Dróg Wojewódzkich. 
I dodaje: – Inwestycja będzie 
musiała zostać zrealizowana ze
środków samorządowych. 

To jednak nie koniec. Posze-
rzenie Al. Jerozolimskich bę-
dzie się wiązało również z inną 
inwestycją, którą musi zrealizo-
wać Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji. Cho-
dzi o wymianę magistrali w tym 
rejonie. Monika Burdon: – Te 
dwie inwestycje trzeba będzie ze 
sobą zsynchronizować. Jeszcze 
nie wiemy, czy będzie to na mo-
cy porozumienia czy wspólnego 

przetargu. Pewne jest tylko to, że 
trzeba to zrobić w tym samym 
czasie – dodaje.

Drogowcy nie są jednak w stanie 
podać nawet przybliżonego ter-
minu rozpoczęcia prac w Al. Je-
rozolimskich w Pruszkowie. 

Zielone światło dla „wąskiego gardła”

dla kierowców. Droga korkuje 
się w wielu miejscach, ale naj-
bardziej jest to odczuwalne na 
przewężeniu w Pruszkowie, 
potocznie nazywanym „wą-
skim gardłem”. Chodzi o około 
800-metrowy odcinek pomię-
dzy ulicami Bohaterów Warsza-
wy a Partyzantów. 

Chodzi o około 
800-metrowy 
odcinek pomiędzy 
ulicami Bohaterów 
Warszawy 
a Partyzantów 
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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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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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Policja poszukuje 50-letniego 
Jana Górskiego. W kwietniu 2015 r. 
opuścił miejsce pracy w miejsco-
wości Sękocin Stary (pow. prusz-
kowski) i do chwili obecnej nie 
nawiązał kontaktu ze współpra-
cownikami i rodziną. Mężczyzna 
ubrany był we własną odzież 

roboczą. Jan Górski ma ok. 175 cm 
wzrostu, waży ok. 65 kg, włosy 
ciemno-szpakowate, krótkie, lekko 
kręcone, twarz podłużna, uszy ma-
łe przylegające, nos prosty śred-
ni, oczy koloru niebieskiego. Nie 
ma przy sobie dokumentów toż-
samości. Wszystkie osoby, które 

Opuścił miejsce pracy 
i ślad po nim zaginął
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posiadają jakiekolwiek informacje 
mogące pomóc w ustaleniu miejsca 
pobytu poszukiwanego, proszone są 
o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Gorlicach (woj. małopol-
skie) ul. 11 Listopada 56, tel. (0-18) 
353 73 20, (0-18) 354 82 15 lub 
z najbliższą jednostką policji. (JM)

Piątek, 18 Września 2015

Stawiają 
kładkę
SĘKOCIN
Powraca kwestia 
przejścia w Sękocinie. 
Kłopoty znikną, 
gdy pojawi się kładka 
umożliwiająca 
bezpiecznie 
przemieszczanie się.

W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy o niezadowoleniu 
mieszkańców Sękocina, którzy 
obawiali się o bezpieczeństwo 
swoich dzieci. Ich pociechy 
musiały przechodzić przez plac 
budowy trasy S8, aby dotrzeć 
na przystanek. Sprawę uda-
ło się rozwiązać. Pojawiło się 
tymczasowe przejście, które 
umożliwia przedostanie się do 
al. Krakowskiej.

Jednak budowa trasy S8 
trwa i w związku z tym są 
utrudnienia. – Inwestycja jest 
realizowana pod ruchem, trwa 
budowa trasy S8 na odcinku 
Opacz – Paszków wraz z po-
wiązaniem z drogą krajową 
nr 7. Przez czas trwania in-
westycji utrudnienia zwią-
zane z pracami i niezbędnymi 
zmianami organizacji ruchu 
są nieuniknione – mówiła 
Agnieszka Stefańska, rzecz-
nik prasowy warszawskiego 
oddziału GDDKiA.

Podróżujący al. Krakowską 
wypatrują końca utrudnień 
i zastanawiają się jak zosta-
nie zorganizowany ruch. Cie-
kawi są też piesi, którzy widzą, 
że w Sękocinie drogowcy sta-
wiają kładkę. – Na wysokości 
ul. Sękocińskiej nad aleją Kra-
kowską powstanie kładka dla 
pieszych. Planowany termin 
zakończenia wszystkich prac 
to grudzień 2015 roku – twier-
dzi Stefańska. I dodaje: – Do-
jazd do Sękocina zapewniony 
będzie dzięki projektowanemu 
węzłowi Sękocin.

Kładka nad al. Krakowską 
stopniowo się wyłania, widać 
już konstrukcję. Kiedy będzie 
można po niej przejść? Drogo-
wcy wskazują na grudzień te-
go roku.  (JM)  
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Ul. Obrońców Pokoju czeka na środki
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ulicy 
Obrońców Pokoju 
wypatrują przebudowy 
ich drogi. Jednak prace 
do tej pory nie ruszyły.

Ul. Obrońców Pokoju stanowi do-
jazd nie tylko do posesji i starych 
kamienic, ale też do nowych osie-
dli mieszkaniowych. Mieszkańcy 
przez lata zabiegali o remont tej 
drogi, ale byli odsyłani z kwitkiem. 
Urzędnicy tłumaczyli, że moder-
nizacja nawierzchni przed zakoń-
czeniem budowy wspomnianych 
osiedli jest bezzasadna. Inwesty-
cje mieszkaniowe dobiegły końca, 
więc pruszkowski magistrat mo-
że w końcu wyremontować ulicę.

W sierpniu ogłoszono przetarg 
na wykonawcę kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej oraz nowej 

nawierzchni. – Mamy już wyłonio-
nego wykonawcę, ale konieczne 
jest dokonanie zmian w budżecie. 
Musimy poczekać do końca wrze-
śnia, aż przesunięcia zaakceptu-
je rada miejska – mówi Elżbieta 

będzie miał czas do 30 listopada. 
Umowa najprawdopodobniej zo-
stanie podpisana pod koniec wrze-
śnia, co oznacza, że przy tej części 
inwestycji robotnicy będą musie-
li się mocno „sprężać„. Korach: 
– Zdajemy sobie sprawę, że ten ter-
min może nie zostać dotrzymany. 
Wynika to raczej z faktu, że w dro-
dze jest poprowadzony ciepłociąg. 
Chcemy, by prace były wykonane 
tak, by uniknąć wyłączeń. Ozna-
cza to, że wykopy będą prowadzone 
etapowo. To właśnie tryb pracy mo-
że wpłynąć na czas wykonania ro-
bót. Ul. Obrońców Pokoju ma być 
gotowa w połowie 2016 r. Czy zi-
mą będzie rozkopana? – Wykonaw-
ca będzie miał obowiązek utrzy-
mania przejezdności drogi w okre-
sie zimowym, choć nie będzie 
wtedy jeszcze docelowej nawierz-
chni – zaznacza Korach.  (AS) 

Komorowska zyska chodnik
STRZENIÓWKA
Ul. Komorowska 
w Strzeniówce będzie 
miała chodnik. Kiedy? 
Prawdopodobnie 
w przyszłym roku.

Strzeniówka (gm. Nadarzyn) 
jest wsią, która stopniowo się 
rozrasta. Komorowska to jed-
na z jej głównych ulic. Ciągnie 
się od Al. Katowickiej do ul. 
Jodłowej. Mieszkańcy Komo-
rowskiej czekają, kiedy na ich 
ulicy pojawi się chodnik. Na 
razie gmina Nadarzyn ogłosiła 
przetarg na jego wykonawcę.

Co wejdzie w zakres prac? 
Główne zadanie to oczywiście 
wykonanie (na odcinku 519 m) 
chodnika z kostki betonowej. 
Konieczna jest też wycinka 
drzew. Wykonawca będzie 

musiał wprowadzić oznako-
wanie zgodnie z projektem sta-
łej organizacji ruchu.

Kiedy mieszkańcy Komo-
rowskiej będą mogli przejść 
się chodnikiem? Obecnie 
gmina Nadarzyn prowadzi 
postępowanie przetargowe, 
chętni mogą składać oferty do 
24 września. Po tym terminie 
wybrana zostanie najlepsza 
propozycja. Wykonawca na 
realizację zadania będzie 
miał cztery miesiące od prze-
kazania terenu robót. Wiele 
wskazuje, że chodnik pojawi 
się w przyszłym roku.

Warto dodać, że w Strzeniów-
ce na ul. Działkowej planowana 
jest budowa oświetlenia. Inwe-
stycja znajduje się w fazie pro-
jektu, ma on zostać wykonany 
do 15 grudnia br.  (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

BRWINÓW
W marcu 2016 roku 
ma być gotowa 
dokumentacja 
projektowa kompleksu 
szkolno-przedszkolnego 
w Parzniewie. 
Pozostaje pytanie: 
kiedy ruszy budowa?

Z godnie z szacunkami 
brwinowskich włodarzy 
na nowych osiedlach 

w Parzniewie mieszka ponad 
2,2 tys. osób. Liczba ta znacz-
nie różni się od tej wynikającej 
z ewidencji. Według tych ostat-
nich danych przy ulicy Działko-
wej mieszka około 1,3 tys. osób. 
To może oznaczać, że blisko ty-
siąc jeszcze nie zameldowało się 
w gminie Brwinów. Dlaczego? 
Wielu mieszkańców nie zdecy-
dowało się na taki krok ponie-
waż dzięki temu może posyłać 
dzieci do szkół w... Pruszkowie. 

Ta sytuacja ma się jednak zmie-
nić. W przygotowaniu jest już 
projekt budowlany szkoły, któ-
ra ma powstać przy ulicy Przy-
szłości. – W ramach środków 
norweskich projektujemy ze-
spół przedszkolno-szkolny. Ja-
ko pierwszy powstanie budynek, 
w którym będą przedszkole, szkoła 

podstawowa oraz hala sportowa 
z boiskami. W drugim etapie zo-
stawiamy rezerwę terenu na dobu-
dowę budynku gimnazjum. Koszty 
szacujemy na 20-30 mln zł – mó-
wi Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. I dodaje: – Chcemy bu-
dynki wybudować w technologii 
pasywnej, czyli w tej technologii 
która maksymalizuje oszczędności 
energetyczne. Chcemy zamonto-
wać również ogniwa fotowoltaicz-
ne czy solary, bo to jedyny sposób 
żeby dofi nansować budowę szkoły. 
W najbliższej perspektywie unij-
nej nie będzie pieniędzy na obiek-
ty kubaturowe.

stołówką. Warto jednak dodać, że 
przedszkolaki będą jadły obiady 
w swoich salach. Budynek podsta-
wówki będzie miał trzy kondygna-
cje (parter i dwa piętra): znajdą się 
tam pomieszczenia dydaktyczne 
oraz administracyjne. Obok po-
wstanie hala sportowa o wymia-
rach 20x40 metrów z możliwością 
podzielenia na trzy niezależne bo-
iska. Obok szatni i sanitariatów 
powstanie również sala do zajęć 
tanecznych. Na piętrze znajdzie 
się niewielka trybuna. 

Przedszkole będzie obiektem 
dwukondygnacyjnym (parter 
i piętro). Na dole obok pomiesz-
czeń  administracyjnych zapla-
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Przymiarki do budowy szkoły w Parzniewie
W przygotowaniu jest projekt budowlany placówki, która ma powstać przy ul. Przyszłości

nowano szatnie oraz salę rekre-
acyjną. Na piętrze znajdzie się 
miejsce na cztery oddziały przed-
szkolne. Budynek jest zaprojek-
towany tak, by w razie potrzeby 
móc wybudować dodatkowe 
skrzydło z kolejnymi oddziała-
mi. Uzupełnieniem będzie wie-
lofunkcyjne boisko z bieżnią na 
minimum cztery tory oraz dodat-
kowe mniejsze boisko do gry m.in. 
w tenisa. Obok boisk pojawi się 
budynek szatniowo-sanitarny. 
Dla przedszkolaków i młodszych 
dzieci z podstawówki przygoto-
wane zostaną trzy place zabaw. 

Kiedy ruszy budowa zespo-
łu przedszkolno-szkolnego? 

– Pierwotnie w Wieloletniej Pro-
gnozie Inwestycyjnej mamy zapi-
sane, że dokumentacja projektowa 
miała być w 2018 roku, a sama bu-
dowa jest przewidziana na 2019-
2020 r. Przez to, że udało nam 
się pozyskać środki norweskie, 
będziemy mieli dokumentacje 
projektową wcześniej i będziemy 
szukali źródeł fi nansowania – wy-
jaśnia Arkadiusz Kosiński. – Jeśli 
będziemy mieli dodatkowe fi nan-
sowanie, to jest szansa, że budo-
wa ruszy szybciej. Jeśli natomiast 
szkoła ma powstać wyłącznie ze 
środków gminy Brwinów, to re-
alizacja będzie dopiero w 2019 
roku – podkreśla. 

Jako pierwszy 
powstanie budynek, 
w którym będą 
przedszkole, szkoła 
podstawowa 
oraz hala sportowa 
z boiskami

Jak zatem będzie wyglądać ca-
ły kompleks przy ulicy Przyszło-
ści? Przedszkole i podstawówka 
znajdą się w osobnych budyn-
kach, które zostaną połączone 

Korach, naczelnik Wydziału In-
westycji, Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej.

Czy przesunięcie terminu pod-
pisania umowy, a więc i startu prac, 
nie wpłynie na realizację zadania? 
Wykonawca na wybudowanie ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej 

Ulica ma być 
gotowa w połowie 
2016 roku

W przygotowaniu jest projekt budowlany placówki, która ma powstać przy ul. Przyszłości

 Tak ma wyglądać szkoła przy ulicy Przyszłości 
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                                                                                     Grodzisk Maz. 18.09.2015r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka A8
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 175/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A8.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka A8.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:1) od północy – od punktu stanowiącego południowo-wschodni 
narożnik obrębu ewidencyjnego 24 w kierunku wschodnim po północnej granicy 
obrębu 43,

2) od wschodu – po wschodniej granicy obrębu 43,

3) od południa – po południowej granicy obrębu ewidencyjnego 43 do północno
-zachodniego wierzchołka działki ew. nr 26 z obrębu 60 dalej na przedłużeniu do 
zachodniej granicy działki ew. nr 7/4 z obrębu 43,

4) od zachodu – po zachodniej i północnej granicy działki ew. nr 7/4 z obrębu 
43, dalej po zachodnich granicach działek 8/1 i 8/2 z obrębu 43 do północnego 
narożnika działki ew. nr 8/2 z obrębu 43 dalej do punktu stanowiącego południo-
wo-wschodni narożnik obrębu ewidencyjnego 24.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
12 października 2015 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i 
Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy   wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                                 Grodzisk Maz. 18.09.2015r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej, 
Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. 
zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim 
Uchwały Nr 176/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akware-
lowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają:1) od północy – zaczynając od północno-zachodnie-
go narożnika działki ew. nr 92/4 z obrębu 25 po północnej granicy działek 
ew. nr 92/4, 92/5 i 93/2 z obrębu 25, dalej po wschodniej granicy działek 
ew. nr 92/3 i 91/4 z obrębu 25, następnie przez działkę ew. nr 152/1 z obrę-
bu 25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 135/1 z obrębu 25  
i dalej północną granicą działek ew. nr 135/1, 135/2 i 135/3 z obrębu 25, 
przez działkę ew. nr 153 z obrębu 25 do punktu na wschodniej granicy działki 
ew. nr 153 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki 
ew. nr 135/3 z obrębu 25,

2) od wschodu – zaczynając od punktu na wschodniej granicy działki ew. nr 
153 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 
135/3 z obrębu 25 po wschodniej granicy działek ew. nr 153 i 123 z obrębu 
25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 13/4 z obrębu 28, dalej 
wschodnią granicą obrębu Odrano Wola do południowo-wschodniego na-
rożnika działki ew. nr 75 z obrębu 25,

3) od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki 
ew. nr 75 z obrębu 25 po południowej granicy obrębu Odrano Wola do połu-
dniowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 52/3 z obrębu 25,

4) od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika dział-
ki ew. nr 52/3 z obrębu 25 po zachodniej granicy obrębu Odrano Wola do 
północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 57/10, północno-zachodnią 
granicą działek ewidencyjnych 57/10 i 57/12 z obrębu 25, następnie połu-
dniowo-zachodnią granicą działki ew. nr 74 z obrębu 25 i dalej wschodnią 
granicą działki ew. nr 51 z obrębu 25 do północno-zachodniego narożnika 
działki ew. nr 92/4 z obrębu 25.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do  
12 października 2015 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

                                                                                   Grodzisk Maz. 18.09.2015r.   

OGŁOSZENIE    
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie 
ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 199 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 177/2015 z dnia 29 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano 
Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają: 1) od północy – zaczynając od północno
-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25 po północnej 
granicy obrębu Odrano Wola do północno-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 314 z obrębu 25,

2) od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 314 z obrębu 25 po wschodniej granicy obrębu Odra-
no Wola do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 
z obrębu 25,

3) od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożni-
ka działki ew. nr 298 z obrębu 25 po południowej granicy działki ew.  
nr 298 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 269/1 z obrębu 25, po po-
łudniowej granicy działki ew. nr 525 z obrębu 25, przez działkę ew.  
nr 213 z obrębu 25 do punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 
213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie południowej gracy działki  
252 z obrębu 25,

4) od zachodu – zaczynając od punktu na zachodniej granicy działki  
ew. nr 213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie południowej gracy 
działki 252 z obrębu 25 po zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 
25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25. 
 
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać 
do 12 października 2015r.na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazo-
wieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
 
 
 

OgłOszenia

Projekt „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ście-

– Faza IV” realizowany przez 
Gminę Raszyn jest kolejnym 
etapem działań mających na 
celu uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej na jej 
obszarze. Całkowity koszt bu-
dowy systemu kanalizacyjne-

środków Funduszu Spójności 

Programu Operacyjnego In-

suma 8 180 442,70 zł. 
 Realizowana inwestycja to 
kolejny etap procesu zarządza-
nia gospodarką wodno-ścieko-
wą na obszarze gminy. Stano-
wi ona istotny element procesu 
podnoszenia standardu życia 

-
nia atrakcyjności inwestycyj-

Realizacja inwestycji zapewni 
szerszy dostęp mieszkańcom 

do infrastruktury wodno-kana-

także na poprawę stanu śro-
-

nie Raszyn. Jak podkreśla Wójt 
Gminy Andrzej Zaręba: Fi-
nalnie wybudowana zostanie 

-

-
ma przepompowniami ścieków. 

-
rzysta 815 mieszkańców oraz 
dwa centra handlowe. 
 
inwestycji trwają działania pro-
mocyjne, mające na celu przy-
bliżenie mieszkańcom gmi-

ny korzyści z niej płynących. 

30 sierpnia 2015 r. podczas Do-
żynek Gminnych działał punkt 
informacyjny dla mieszkańców. 
Wszyscy zainteresowani mogli 
poznać szczegóły powstającej 

-
ganizowane konkurencje nie 
tylko były okazją do zdrowej ry-

-
żym powietrzu, przede wszyst-
kim przybliżały zagadnienia 

-
ką wodno-ściekową. Podczas 
konkursów można było tak-

na temat prawidłowej segrega-
cji odpadów, a także Gminy Ra-

przez cały czas trwania imprezy 
cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem. 

Gmina Raszyn

Z korzyścią dla mieszkańców

Projekt współ�nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

artykuł spOnsOrOwany
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MICHAŁOWICE
Prawdopodobnie w grudniu miesz-
kańcy ul. Wandy i Heleny w Nowej 
Wsi i ul. Poniatowskiego w Micha-
łowicach Wsi doczekają się nowych 
nawierzchni na swoich drogach. 
Gmina Michałowice ogłosiła przetar-
gi na ich przebudowę. Ulica Ponia-
towskiego zmodernizowana będzie 

na odcinku (386 m) od ul. Wesołej do 
Kasztanowej. Najpierw drogowcy ze-
rwą stary asfalt i przygotują grunt 
pod zmienioną nawierzchnię. Ponia-
towskiego zyska podłoże z kostki be-
tonowej, dodatkowo pojawi się nowy 
asfalt. Będzie to pierwszy etap prze-
budowy tej ulicy. Termin realizacji 

Następne ulice zyskają
nową nawierzchnię

inwestycji przewidziano na 15 grud-
nia. Natomiast przebudowa ul. Wan-
dy i Heleny obejmie 444 m drogi. 
Planowane jest m.in. rozebranie 
nawierzchni z płyt chodnikowych 
i zastąpienie jej kostkę betonową. 
Ta inwestycja też ma zostać zreali-
zowana do 15 grudnia. (JM)

Piątek, 18 Września 2015

Ostatnie mieszkania
 4999zł/m2

tel. 22 729 03 13

rekLaMa

PRUSZKÓW
Przygotowania do 
powołania w Pruszkowie 
Rady Seniorów 
wkroczyły w fi nałową 
fazę. Projekt statutu 
jest gotowy, można 
wnosić do niego uwagi.

Dokument określa zadania 
i kompetencje Miejskiej Rady 
Seniorów. Po przegłosowaniu 
przez radnych Pruszkowa sta-
nie się oficjalną podstawą do 
działania nowego gremium. 
W dokumencie  czytamy m.in., 
że Rada podejmuje działania 
w celu integracji pruszkowskie-
go środowiska osób starszych 
oraz wzmacniania ich udziału 
w życiu społeczności lokalnej. 

W składzie Rady Senio-
rów znajdą się przedstawiciele 
osób starszych oraz podmio-
tów działających na ich rzecz, 
takich jak organizacje pozarzą-
dowe oraz instytucje prowadzące 

A
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Samochód zostaw w garażu
REGION
Zbliża się Europejski 
Dzień bez Samochodu. 
We wtorek, 22 września, 
osoby, które zdecydują się 
przesiąść do komunikacji 
publicznej, będą 
podróżować za darmo.

Z których środków komunikacji 
skorzystamy? – Tego dnia nie 
trzeba kasować biletów ZTM 
w autobusach, metrze, tramwa-
jach, SKM oraz w pociągach Ko-
lei Mazowieckich i Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej na obszarze 
obowiązywania oferty „Wspól-
ny Bilet ZTM-KM-WKD”. Do-
datkowo będzie można bezpłatnie 
zostawić samochód na jednym 
z 14 parkingów „Parkuj i Jedź” 
– informuje Zarząd Transportu 
Miejskiego w Warszawie.

W przeciwieństwie do poprzed-
nich edycji Europejskiego Dnia 
bez Samochodu, pasażerowie Ko-
lei Mazowieckich nie będą musie-
li pobierać w kasach specjalnego 
biletu. – W tym roku będzie du-
żo łatwiej, ponieważ nie będziemy 
wymagać żadnych dokumentów 
– zapewnia Jolanta Maliszewska 
z biura prasowego KM.

Na linii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej bez biletu będzie 
można podróżować tylko w stre-
fi e obowiązywania wspólnego bi-
letu, czyli na odcinku Warszawa 

bezpłatnych przejazdów na całą 
linię – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.

Europejski Dzień bez Samo-
chodu będzie zwieńczeniem 
Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Ten 
rozpocznie się w środę, 16 wrze-
śnia. Jego celem jest zachęcanie 
do korzystania z komunikacji pu-
blicznej oraz uświadamianie ne-
gatywnych skutków nadużywania 
auta, szczególnie w mieście. – Jak 
wynika z badań, samochód, któ-
rym podróżuje średnio 1,3 osoby, 
emituje ok. 140 g/km dwutlen-
ku węgla na osobę zaś autobus, 
którym jedzie średnio 80 osób, 
tylko 11 g/km na osobę. Pojazdy 
komunikacji szynowej w ogóle nie 
emitują dwutlenku węgla – prze-
konuje ZTM.  (EL) 

22 września, osoby, 
które zdecydują 
się przesiąść do 
komunikacji 
publicznej, będą 
podróżować za darmo

Kalinowa 
do przebudowy
GRANICA
Najważniejsze, żeby 
zdążyć przed zimą 
– to hasło przyświeca 
drogowcom. Dotyczy 
ono także modernizacji 
ul. Kalinowej w Granicy.

Kalinowa wymaga przebudowy 
ze względu na stan nawierzch-
ni. Składa się ona z destruktu 
asfaltowego. Z pewnością nie 
jest to idealne rozwiązanie. 
Dlatego drogowcy zerwą de-
strukt, a w jego miejsce poja-
wi się kostka betonowa.

Co jeszcze wejdzie w zakres 
prac? Konieczna jest regulacja 
studzienek oraz obsianie po-
boczy. Roboty będą wykony-
wane na odcinku 350 metrów. 
Warto dodać, że w poboczu 
pojawi się warstwa fi ltracyj-
na z kruszywa kamiennego.

Czy drogowcy zdążą z pra-
cami w tym roku? Obecnie 
gmina Michałowice prowa-
dzi postępowanie przetar-
gowe. Do 30 września chętni 
mogą składać propozycje. Wy-
konawca na realizację zada-
nia będzie miał 60 dni od daty 
podpisania umowy.  (JM) 

EWELINA 
LATOSEK

OTRĘBUSY
Trwa remont
jednej z większych 
ulic w Otrębusach 
(gm. Brwinów). Mieszkańcy 
narzekają na sposób 
prowadzenia prac.

M odernizacja ulic Wiej-
skiej, Przejazdowej 
i Bukowej rozpoczę-

ła się pod koniec lipca. Remont 
nierównego i połatanego od-
cinka od drogi nr 720 do grani-
cy z Podkową Leśną początkowo 
ucieszył mieszkańców, bo dłu-
go niego czekali. Przy Wiejskiej 
znajdują się m.in. przedszkole, 
przychodnia i biblioteka. Tę dro-
gę wybierają też kierowcy chcą-
cy ominąć fragment ruchliwej 
trasy nr 719.

Same prace okazały się jednak 
uciążliwe. Wykonawca zerwał na-
wierzchnię, rozebrał chodnik i... na 
trzy tygodnie zniknął z placu bu-
dowy. W ostatnim czasie pojawi-
ły się problemy z odbiorem śmieci 
z posesji przy Wiejskiej, bo na roz-
kopaną ulicę ciężko było wjechać. 
Te i inne problemy z przebudo-
wą mieszkańcy zgłosili podczas 
spotkania z burmistrzem gminy 
Brwinów, które w poniedziałek, 
14 września, odbyło się w świetli-
cy przy ul. Krótkiej. 

Na jakim etapie są prace? – Od 
wykonawcy mam informację, że 

pieszych przy Toeplitzówce – po-
informował Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Całość bez 
wątpliwości zakończy się w ter-
minie, czyli do końca września. 
Przepraszam za niedogodności 
związane z budową, ale mam na-
dzieję, że po jej zakończeniu, kie-
dy będzie widać efekt, zostanie to 
wynagrodzone – dodał.

Kolejne wątpliwości zgłoszone 
przez mieszkańców to wysokość 
chodnika. Ciąg dla pieszych został 
wyraźnie podniesiony, co widać 
gołym okiem szczególnie kiedy 
na jezdni nie ma jeszcze asfaltu. 
– Wcześniejszy remont chodni-
ka został przeprowadzony przez 
mojego poprzednika. Polegał na 
tym, że stary rozebrano, a w tym 
samym miejscu i na tych samych 

w poniedziałek przeprowadzo-
ne zostanie asfaltowanie, któ-
re potrwa dwa, trzy dni. Potem 

Roboty na Wiejskiej z zastrzeżeniami
Modernizacja ul. Wiejskiej, Przejazdowej i Bukowej początkowo ucieszyła mieszkańców... 

wysokościach wybudowano no-
wy nie zwracając uwagi na jezd-
nię i odwodnienie. Obecnie ten 
układ drogowy robimy całościowo. 
W przypadku drogi najważniej-
szą kwestią nie jest gładki asfalt, 
tylko odprowadzenie wód desz-
czowych. Zgodnie z przepisami 
krawężnik powinien mieć wyso-
kość 8-12 centymetrów od pozio-
mu jezdni – wyjaśniał burmistrz. 

Problem pojawił się także na 
fragmencie ulicy Bukowej. – Czy 
ma pan świadomość, że chodnik 
tam ma wysokość 60 centymetrów, 
jak ludzie mają po nim chodzić? – 
denerwowała się jedna z mieszka-
nek. – Ze względu na konieczność 
zachowania szerokości jezdni tam 
miało zostać utwardzone tylko po-
bocze. Na prośbę mieszkańców 
wykonaliśmy opaskę z kostki, po 
której można się poruszać, ale nie 
jest ona chodnikiem – zaznaczył 
Kosiński. I dodał: – Inne rozwią-
zanie byłoby takie, że opaski nie 
byłoby wcale. Chcieliśmy odku-
pić fragment jednej z działek, aby 
poszerzyć jezdnię, jednak nie zgo-
dzili się na to właściciele. 

Jak zadeklarował burmistrz, 
ze wspomnianego już przestoju 
prac gmina wyciągnie nauczkę. 
– To ewidentny błąd wykonawcy, 
który najpierw rozebrał chodni-
ki, a potem puścił pracowników 
na urlop. Nie mamy możliwości, 
aby co do dnia określić harmono-
gram rozbudowy. Na przyszłość 
będziemy na to zwracać większą 
uwagę – zapewnił. 

EW
EL

IN
A
 L

AT
O

SE
K

Jak zadeklarował 
burmistrz, 
z przestoju prac 
gmina wyciągnie 
nauczkę

pozostanie już kosmetyka. Po-
jawią się trzy wyniesione skrzy-
żowania z ulicami Jałowcową, 
Krótką i Łosia, dwa progi zwal-
niające, wyniesione przejście dla 
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Śródmieście-Opacz. Dlaczego? 
– Kontynuujemy to, co w po-
przednich latach. Nie wpływa-
ły do nas wnioski o rozszerzenie 

Można już wnosić uwagi
do statutu Rady Seniorów

Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku. Zadania nowego gremium 
to m.in. współpraca z władza-
mi miasta przy rozwiązywaniu 
istotnych potrzeb osób starszych, 
w tym przedstawianie propozy-
cji zadań o charakterze prioryte-
towym, podejmowanie działań 
zmierzających do wykorzystania 
potencjału osób starszych, moni-
torowanie oczekiwań seniorów 
zamieszkałych w Pruszkowie.

Uwagi do projektu należy 
składać w Biurze Rady Miej-
skiej (Urząd Miejski w Prusz-
kowie ul. Kraszewskiego 14/16, 
pokój 48, II piętro) lub mailo-
wo na adres: radykonsultacyjne
@miasto.pruszkow.pl. Konsul-
tacje zostaną zakończone pod-
czas spotkania z mieszkańcami, 
instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób 
starszych, które odbędzie się 
1 października o godz. 17 w Mu-
zeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego.  (EL) 

 Wykonawca na trzy tygodnie zniknął z placu budowy

Modernizacja ul. Wiejskiej, Przejazdowej i Bukowej początkowo ucieszyła mieszkańców... 
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PRUSZKÓW
Informację o zdarzeniu otrzyma-
liśmy  od czytelnika. – Do stawu 
w Parku Potulickich wpadło dziec-
ko. Przenieśli je do Przystani i cze-
kają na pogotowie – czytaliśmy 
w nadesłanej nam wiadomości. Po-
licja potwierdziła doniesienie czy-
telnika. Jak doszło do zdarzenia? 

– Matka z dwójką dzieci udała się na 
spacer. Wraz z 6-letnim synem rzu-
cała chleb dla kaczek, obok usta-
wiła wózek z trzymiesięcznym 
dzieckiem. Gdy kobieta nachyli-
ła się, wózek wtoczył się do stawu. 
Matka weszła do wody i wyciągnę-
ła wózek – opisywała sytuację st. 

Dziecko wpadło do stawu 
w Parku Potulickich

asp. Marzena Dąbrowska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Dziecko przewieziono do szpitala. 
– Na szczęście tylko w celach dia-
gnostycznych. Nie zachłysnęło się 
wodą, nie doszło również do wyzię-
bienia – mówiła Magdalena Orłow-
ska, rzecznik Falck Medycyna. (JM)

Piątek, 18 Września 2015

Kalinowa 
do przebudowy

rekLaMa

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Stawy Walczewskiego 
w Grodzisku zostaną 
zrewitalizowane. 
Ogłoszono przetarg 
na wykonanie prac.

Przebudowę Stawów zapo-
wiadano od lat. Teraz jest 
szansa, że niedługo zielo-

ny teren o powierzchni ponad 
10 tys. mkw. stanie się jedną z wi-
zytówek miasta.

Pierwszy zakres robót za-
kłada przebudowę zbiornika 
retencyjnego Stawów Wal-
czewskiego na rzece Rokician-
ce. Stawy składają się z dwóch 
akwenów. Prace dotyczyć bę-
dą m.in. przebudowy dwóch ro-
wów otwartych, budowy kładki 
żelbetowej pieszej w przesmy-
ku pomiędzy akwenami, drew-
nianego pomostu na prawym 
brzegu zbiornika oraz regulację 
koryta rzeki Rokicianki. Pogłę-
biona zostanie czasza zbiornika 

Proces do jego doprowadzenia 
nie był łatwy, głównie poprzez 
długie uzyskiwanie potrzebnych 
dokumentów do rozpoczęcia in-
westycji. Planujemy opracować 
kolejne projekty i ogłosić drugi 
przetarg uzupełniający. Będzie 
on zawierał m.in. szczegółowe 
zagospodarowanie terenu, zie-
leni czy wprowadzenie zapowia-
danych łódek – mówi Stanisław 
Olkowski, kierownik Obsłu-
gi Techniczno-Inwestycyjnej 
z grodziskiego urzędu.

Kiedy konkretnie nastąpi start 
prac trudno określić. Natomiast 
fi nał zaplanowano na 30 kwiet-
nia 2017 roku. 

Ogłoszono przetarg. Kiedy prace?
Wraca sprawa rewitalizacji Stawów Walczewskiego

Finał robót 
zaplanowano na 
30 kwietnia 2017 r.

dolnego a wokół stawów poja-
wią się ścieżki piesze (o długości 
ok. 800 m) z nawierzchni żwi-

Remont 
Akacjowej
PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna inwestuje 
w drogi. Przebudowana 
będzie ul. Akacjowa.

Remont ulicy rozpocznie się 
21 września. Na czas przebudo-
wy wprowadzona zostanie czaso-
wa organizacja ruchu. Pierwszy 
etap robót zakłada zwężenie pa-
sa ruchu i prowadzenie prac bru-
karskich. Drugi – położenie nowej 
nawierzchni. Podczas tego etapu 
nastąpi wyłączenie ruchu pojaz-
dów. Korzystać z ulicy będą mogli 
tylko mieszkańcy, maszyny budo-
wy i służby komunalne. Wykonaw-
ca w pewnym momencie będzie 
musiał zamknąć odcinek Aka-
cjowej przy wjazdach do posesji.

Projekt przewiduje przebudo-
wę odcinka (256 m) Akacjowej od 
ul. Wschodniej do Sosnowej. Za-
projektowano jezdnie o szerokości 
5 metrów. Przebudowie ulegną też 
wjazdy na posesje. Nawierzchnia 
drogi zostanie wykonana z kostki 
betonowej koloru szarego.

Wykonawca planuje zakończe-
nie robót 26 października.  (SD) 

BISKUPICE
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Biskupicach 
zaprezentuje się 
w nowej odsłonie. 
Rozpoczyna się 
rozbudowa jej budynku.

– Zostały wytyczone funda-
menty. Pracownicy robią już 
pod nie wykop i w przyszłym 
tygodniu rozpoczną się pierw-
sze prace. Szalunki pod funda-
menty, ich lanie. Chcemy w tym 
roku przed zimą mieć jeszcze 
stan surowy zamknięty. W mie-
siącach zimowych położymy 
instalacje, a wiosną tynki. My-
ślę, że kwiecień, maj przyszłe-
go roku to będzie koniec prac 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów.

Modernizacja ułatwi dzia-
łalność straży, która ma pro-
blem z miejscem do pojazdów. 
Kosiński: – Obecnie w tym bu-
dynku znajduje się pomiesz-
czenie garażowe z jednymi 
drzwiami, a mają dwa samo-
chody. W przypadku wyjazdu 

Rusza rozbudowa 
siedziby strażaków

konieczne jest wyprowadze-
nie jednego pojazdu, aby drugi 
mógł wyjechać. Poza tym stra-
żacy mają jeszcze trzeci samo-
chód osobowy, który obecnie 
znajduje się u jednego z nich. 
Rozwiązanie będzie takie, że 
jeden z pojazdów ciężkich sta-
nie w nowym garażu, a w dru-
gim będą osobowy i średni.

Całość inwestycji wyniesie
ok. 130 tys. zł, a gmina otrzy-
mała dofi nansowanie. – Uda-
ło nam się pozyskać pieniądze 
z dwóch źródeł. 50 tysię-
cy złotych otrzymaliśmy 
od Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 
a 5 tysięcy z Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP – mówi 
burmistrz Kosiński.  (JM) 

Całość inwestycji 
wyniesie 
ok. 130 tys. zł

rowej. Usuniętych będzie 147 
drzew znajdujących się w złym 
stanie zdrowotnym.

– Jest to pierwszy przetarg, 
który obejmuje zakres robót pod-
stawowych, ale najtrudniejszych. 

A
RC

H
IW

U
M



10 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości

GRODZISK MAZOWIECKI
W miejscowości Siestrzeń (gmi-
na Grodzisk Mazowiecki) koparka 
zsunęła się z lawety i uszkodziła 
cztery samochody osobowe. Infor-
mację o zdarzeniu otrzymaliśmy 
16 września od jednego z naszych 
czytelników. – W miejscowości Sie-
strzeń koparka spadła z przyczepy 

i staranowała auta – napisał 
w mailu nadesłanym na adres 
kontakt@wpr24.pl. W wyniku zda-
rzenia ranne zostały dwie oso-
by. – Koparka zsunęła się z lawety 
i wpadła na samochody. Uszkodzo-
ne zostały cztery pojazdy. Trwa-
ły działania policji mające na celu 

Koparka zsunęła się z lawety 
i uszkodziła cztery samochody

ustalenie okoliczności zdarzenia. 
Odnotowano dwie osoby lekko ran-
ne – mówił ofi cer dyżurny Komen-
dy Stołecznej Policji. Wypadek 
spowodował czasowe utrudnienia 
w ruchu na wysokości Książenic aż 
do drogi krajowej nr 8. Policja wy-
znaczyła objazdy. (JM)

Piątek, 18 Września 2015

rekLaMa

19 – 20 WRZEŚNIA

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
I tak już mająca wzięcie 
wukadka zyskuje jeszcze 
bardziej na popularności. 
W ciągu ośmiu miesięcy 
tego roku z usług 
przewoźnika skorzystało 
ponad 5 mln pasażerów.

Wwakacje trwał remont 
torów linii Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej 

i podróżni byli zmuszeni korzystać 
z komunikacji zastępczej. Prace 
udało się zakończyć w terminie, 
co pozwoliło wraz z rozpoczę-
ciem roku szkolnego wrócić po-
jazdom spółki do normalnego 
funkcjonowania. Mogłoby się 
jednak wydawać, że ta dwumie-
sięczna przerwa wpłynie (ujem-
nie) na wyniki przewozowe WKD. 
A tu niespodzianka: w okresie od 
stycznia do sierpnia spółka prze-
wiozła 5 092 816 pasażerów, czyli 
o 1,1 proc. więcej niż w analogicz-
nym okresie 2014 roku.

czas to podkreślaliśmy – wyja-
śnia Krzysztof Kulesza, rzecznik 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 
I dodaje: – Biorąc pod uwagę 
utrudnienia związane z wakacyj-
nymi zmianami mieliśmy świa-
domość, że pasażerowie będą 
zmuszeni korzystać z innych środ-
ków przewozu. Mimo wszystko 
okazało się, że nadwyżka wypra-
cowana w pierwszej połowie roku 
pozwoliła na minimalny wzrost 
w ostatecznym rozrachunku.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa to przewoźnik, który zdaniem 
wielu pasażerów jest punktualny 

Gdzie upatrywać przyczyn ta-
kiego wyniku? To przede wszyst-
kim pokłosie pierwszej połowy 
tego roku, kiedy to przewoźnik 
zanotował wzrost o 12,8 proc. 
w stosunku do podobnego okre-
su w 2014 r. – Pokrywa się to z tym, 
na co wcześniej zwracaliśmy uwa-
gę. Jeśli chodzi o pierwszą połowę 
roku mieliśmy znaczące wzrosty 
w porównaniu z 2014 rokiem, a to 

Wukadka (przewozowo) do przodu
Dobry wynik to przede wszystkim pokłosie pierwszej połowy tego roku

i niezawodny. Spółka proponuje 
stabilną ofertę przewozową i od 
dwóch lat utrzymuje ceny biletów 
na stałym poziomie. Kulesza: – 
Przeprowadzamy sukcesywnie 
badania opinii. Na przełomie 
marca i kwietnia sprawdziliśmy, 
co pasażerowie sądzą o jakości 
naszych usług. W porównaniu 
z 2014 rokiem oceny w katego-
rii jakość podróży i częstotliwość 
kursowania pociągów były nie-
co niższe. Mimo to nasze usługi 
pozostają nadal na wysokim po-
ziomie. Oczywiście zdarzają się 
awarie, ale są one sporadyczne. 
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miało związek z utrudnieniami 
na remontowanej linii kolejowej 
numer 1 Skierniewice-Warsza-
wa i przeniesieniem pasażerów 
do pociągów WKD. Publikując 
dane za kolejne miesiące cały 

Mazowsze walczyło 
i odzyskało pieniądze
REGION
Zadania zlecone 
wykonują samorządy, 
ale nie zawsze 
otrzymują od rządu 
odpowiednie 
(i w odpowiednim 
czasie) środki. 
Mazowsze walczyło 
o należne pieniądze 
i w końcu je otrzymało.

Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie zasądził zwrot Mazow-
szu od Skarbu Państwa ponad
1,8 mln zł za jedno z nieza-
płaconych zadań zleconych. 
Chodziło o kwestie związane 
z gospodarką wodną. Mazow-
sze walczyło o zwrot środków, 
gdyż na czas nie otrzymało pie-
niędzy na realizację inwestycji 
i w 2012 r. musiało ją pokryć 
z własnej kieszeni. W końcu 
udało się rozstrzygnąć sprawę.

Decyzją sądu Mazowsze 
otrzyma od Skarbu Państwa 
kwotę 1,846 mln zł. Wyrok 
jest precedensowy, a sprawa 
była nieco skomplikowana. 

Wojewoda mazowiecki przy-
znał dotację na realizację zada-
nia z zakresu gospodarki wodnej, 
jednak kwota wpłynęła na konto 
mazowieckiego urzędu 31 grud-
nia 2012 roku. Została przesła-
na do Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
2 stycznia 2013 r. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami dotacja 
musiała zostać zwrócona, gdyż 
nie mogła zostać wykorzystana 
w nowym roku. Zadanie wyko-
nano, faktury były niezapłacone 
i rozpoczęła się batalia. Zakoń-
czył ją dopiero wyrok sądu. 

Mazowsze złożyło kolejne po-
zwy, które dotyczą niedofi nanso-
wania zadań zleconych.  (JM)

Dobry wynik to przede wszystkim pokłosie pierwszej połowy tego roku

tylu pasażerów 
przewiozła WKD 
od stycznia do 
sierpnia tego roku

5 092 816
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KOMORÓW
W poprzednim numerze pisaliśmy 
o kradzieży aut metodą „na śpiocha” 
w Grodzisku Mazowieckim. Teraz po-
dobny sposób zastosowali złodzieje 
w Komorowie. Informację o zdarze-
niu otrzymaliśmy drogą mailową 
od jednego z naszych czytelników. – 
Złodzieje ukradli pojazd o znacznej 

wartości – napisał. Jego wiadomość 
potwierdziła policja. – Rzeczywi-
ście doszło do kradzieży samocho-
du marki Mercedes w Komorowie 
– powiedziała st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Funkcjonariusze 
przesłuchują świadków i poszukują 

Kolejna kradzież samochodu 
metodą „na śpiocha”

sprawców. Złodzieje przeforsowa-
li ogrodzenie i dostali się na posesję. 
Prawdopodobnie najpierw zdoby-
li kluczyki, a następnie ukradli auto. 
Metodę „na śpiocha” włamywacze 
z reguły stosują między godzinami 
2 a 5 w nocy, gdy domownicy 
zapadli w głęboki sen. (SD)

Piątek, 18 Września 2015

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

rekLaMa

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Zgodnie z przepisami 
za obowiązkowe zajęcia 
dzieci na basenie nie 
trzeba płacić. Ale rodzice 
uczniów z pruszkowskich 
podstawówek płacić 
muszą. – Basen jest 
dodatkowy – przyznaje 
wydział edukacji.

Z przepisów wynika, że jeśli 
zajęcia na basenie są obo-
wiązkowe, to liczy się je 

jako jedną godzinę wychowa-
nia fizycznego. Co więcej: je-
dyny koszt, jaki muszą ponieść 
w tym przypadku rodzice, to 
opłata za dowóz dziecka na pły-
walnię. Ale w przypadku pociech 
uczęszczających do pruszkow-
skich podstawówek jest inaczej... 
– W Pruszkowie w szkołach 
podstawowych nr 1 i 2 rodzi-
ce pokrywają 60 proc. kosztów 
związanych z obowiązkowymi 
zajęciami na basenie. Dodatko-
wo „dwójka” zobowiązuje rodzi-
ców do uiszczenia opłaty za cały 
rok z góry i w razie nieobecno-
ści dziecka wyklucza możliwość 
jakiegokolwiek zwrotu – poin-
formowała nas jedna z matek. 
Sprawa trafi ła już do kuratorium.

Dlaczego rodzice muszą pła-
cić za obowiązkowe zajęcia? Za-
pytaliśmy o to Zofi ę Wasiotę, 
naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. –  Pojawił się problem, 
ponieważ rodzice uznali, że 
płacą za zajęcia obowiązko-
we, a tego robić nie powinni. 
Tylko, że w Pruszkowie basen 
zalicza się do gamy zajęć poza-
lekcyjnych, czyli dodatkowych. 
A w tym przypadku miasto po-
krywa 40 proc. kosztów, a ro-
dzice 60 proc. – wyjaśnia Zofi a 

zebrania z rodzicami i wyjaśni-
ła dokładnie tę kwestię. Pro-
blem wynikł z tego, że rodzice 
nie mieli odpowiedniej wiedzy 
na temat zasad realizacji zajęć 
na basenie. Z płatnościami też 
nie powinno być tak, że cały rok 
jest płatny z góry. Ale nawet gdy 
rodzice zgodzą się na takie zasa-
dy, to w przypadku nieobecności 
dziecka pieniądze powinny zo-
stać zwrócone – zaznacza.

Pozostaje więc pytanie o plan 
zajęć. Zgodnie z przepisami te do-
datkowe powinny być realizowa-
ne przed lub po lekcjach. – Teraz 
„dwójka” jeszcze zmienia plan – 
mówi Zofi a Wasiota. – Zajęcia na 
basenie w ciągu lekcji to też nie 
problem. Nauczyciele odpowied-
nio przesuwają wtedy lekcje, by 
uczniowie mogli spokojnie wrócić 
z nauki pływania – dodaje.

Naczelnik Wasiota twierdzi, 
że w sposób szczególny przy-
gląda się planom zajęć w prusz-
kowskich podstawówkach. –  Nie 
może być tak, że pierwsze lekcje 
to wf czy plastyka, a ostatnie to ję-
zyk polski czy matematyka. Tak się 
może zdarzyć, ale wynika to z tego, 
że wszystkie sale lekcyjne i gim-
nastyczne powinny być wykorzy-
stywane. Takie sytuacje powinny 
mieć miejsce tylko sporadycznie. 

Wasiota. – Najprawdopodobniej 
to niektórzy wychowawcy nie-
zbyt precyzyjnie poinformowali 
rodziców – podkreśla.

Okazuje się, że zajęcia na ba-
senie nie są traktowane jako lek-
cja wf-u. – Sprawdziłam, czy licz-
ba zajęć wychowania fi zycznego 
w tych podstawówkach zgadza 

Basen jest dodatkowy
Zajęcia na basenie nie są traktowane jako lekcja wf-u
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– W Pruszkowie 
basen zalicza się 
do gamy zajęć 
pozalekcyjnych 
– twierdzi Zofi a 
Wasiota

się z tak zwaną siatką godzin. 
Basen jest u nas uznawany za 
zajęcia pozalekcyjne – mówi na-
czelnik wydziału edukacji. 

To oznacza, że te dzieci, które 
nie chcą się uczyć pływać nie mu-
szą chodzić na zajęcia. Co wię-
cej, nie muszą mieć zwolnienia 
lekarskiego z tych zajęć. Wasiota: 
– Poprosiłam, by dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 2 zorganizowała 

Zajęcia na basenie nie są traktowane jako lekcja wf-u

 Pływalnia Kapry w Pruszkowie

PRUSZKÓW 
To, że Liceum Ogólno-
kształcące im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie 
będzie miało nową 
siedzibę od dawna nie 
jest tajemnicą. Teraz 
starostwo powiatowe 
podpisało umowę 
z wykonawcą inwestycji.

Zan to szkoła z tradycjami. Zaj-
muje wysokie pozycje w pre-
stiżowych rankingach, ale jest 
i minus. Wygląd i funkcjonal-
nośc budynku placówki pozo-
stawia wiele do życzenia.

Starostwo powiatowe podję-
ło więc decyzję o przebudowie 
liceum, a właściwie jego budo-
wie od podstaw. Konieczne by-
ło przeprowadzenie przetargu, 
w którym wyłoniono wykonaw-
cę inwestycji. Powiat podpisał 
umowę z fi rmą Przedsiębior-
stwo Budownictwa Przemysło-
wego „Przemysłówka” Holding 
Sp. z o.o. z Olsztyna. Koszt bu-
dowy Zana wyniesie 23 677 
500,00 zł brutto. Inwestycję 
podzielono na dwa etapy. W ra-
mach pierwszego od strony 
ul. Obrońców Pokoju i Kościusz-
ki na niezabudowanym terenie 
powstanie trzypiętrowy budy-
nek dydaktyczny. Według za-
łożeń etap ten powinien się 
zakończyć do 29 stycznia 2017 r.

Kolejne prace ruszą po uzy-
skaniu pozwolenia na użytko-
wanie budynku dydaktycznego 
i przeprowadzeniu szkoły. Wte-
dy rozpocznie się rozbiórka 
starego budynku. W jego miej-
sce pojawią się sala sportowa 
i boisko. Zakończenie całej in-
westycji przewidziano na 15 lis-
topada 2017 roku.  (JM)

Krok w stronę 
nowego Zana
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Gimazjum 
Społeczne 

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

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

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

     

  

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
687 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 10.09.2015 r. została wydana decyzja o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła 
Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Pasz-
ków 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 I  
– odcinek węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Paszków (z węzłem). Obiekt WD-15 wraz 
z dojazdami, w ramach zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi 
ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do 
węzła z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy wg wariantu 1A po KOPI.”
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 
Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem 
- numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery 
działek po podziale):
gmina Nadarzyn,; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1003/4; obręb 01- Nadarzyn, 
działki nr ew.: 814 (814/3, 814/4), 815 (815/3, 815/4), 816 (816/3, 816/4), 817 (817/3, 
817/4), 799/4  (799/7, 799/8), 2014/4  (2014/7, 2014/8), 2095/4  (2095/7, 2095/8);  
obręb03- Kajetany, działki nr ew.: 1/2  (1/7, 1/8), 2  (2/4, 2/5), 3  (3/5, 3/6); obręb  
16- Walendów, działki nr ew.: 99/4 (99/7, 99/8).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  
i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Nadarzyn; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1002/2; obręb 01- Nadarzyn, 
działki nr ew.: 817  (817/3, 817/4), 2095/4  (2095/7, 2095/8); obręb 16- Walendów, 
działki nr ew.: 99/4 (99/7, 99/8).
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 Infra-
struktury  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.).

WI-II.7820.1.4.2015.AM  

OgłOszenie

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

P ierwszy dzień zaczął się na 
sportowo. Siłacze pod okiem 
Wojciecha Niteckiego, kierow-

nika sekcji kulturystycznej TG Sokół 
oraz gościa specjalnego, strongmana 
Grzegorza Peksy, ps. „Dzik Notecki” 
rywalizowali w zawodach siłowych. 
Było podnoszenie sztangi, dźwiganie 
ciężarów, przesuwanie samochodu 
strażackiego i ciężkiej opony. Najsil-
niejsi otrzymali pamiątkowe puchary 

i dyplomy. Zwyciężył Jarosław Fabi-
szewski z Płocka.

Muzyczną cześć rozpoczął zespół 
Punkt. Po nim zagrała gwiazda wie-
czoru, zespół LAO CHE. Publiczność 
wysłuchała prawie 2-godzinnego wy-
stępu. Opinie wyrażone po koncercie 
były bardzo pozytywne.

Niedziela upłynęła pod znakiem ofi -
cjalnych obchodów 76. rocznicy bitwy 
pod Brwinowem. Licznie przybyli na 

nie kombatanci, żołnierze, reprezen-
tanci władz, instytucji, stowarzyszeń, 
harcerze oraz mieszkańcy. O uroczystą 
oprawę zadbała Orkiestra Reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego z Siedlec. Po 
mszy uroczystości przeniosły się pod 
pomnik 36 pp LA na brwinowskim 
Rynku. Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski w swoim przemówieniu podziękował 
wszystkim przybyłym na uroczystość 
za to, że pamiętają o historii września 
1939 roku. Mówił o odpowiedzialno-
ści za pamięć i wychowanie młodego 
pokolenia w duchu historii i patrioty-
zmu. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Rakowiecki swoje przemó-
wienie poświęcił poległym w walce 
o wolną Polskę. Szczególnie dzięko-
wał żołnierzom z Trzebiatowa za kul-
tywowanie tradycji 36 pułku piechoty 
Legii Akademickiej. Przed pomnikiem 
biało-czerwone kwiaty złożyły przyby-
łe na uroczystości delegacje. 

Po południu w OSP odbył się wy-
kład Zbigniewa Markerta o 36 puł-
ku piechoty Legii Akademickiej oraz 
o jego dowódcy płk. Karolu Ziemskim. 

Dni Brwinowa 2015
Zawody sportowe i koncerty, ofi cjalne obchody 76. rocznicy bitwy pod 
Brwinowem, wykład historyczny i piknik myśliwski. Za nami kolejne 
Dni Brwinowa, które obfi towały w wiele atrakcji. 

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

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Termin spotkania Miejsce spotkania

Biskupice 21 września godz. 19.00 OSP Biskupice
Krosna 23 września godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13
Koszajec 23 września godz. 20.00 Koszajec 20
Domaniew i Domaniewek 24 września godz. 18.00 Pruszków, ZWiK, ul. Domaniewska 23
Moszna 24 września godz. 20.00 OSP Moszna 
Brwinów 25 września godz. 18.00 ZS nr 1, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11
Owczarnia 28 września godz. 19.00 Owczarnia, świetlica, ul. Cyprysowa 4
Brwinów 18 października godz. 16.00 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3

Postać wybitnego ofi cera wojska Pol-
skiego, późniejszego dowódcy Grupy 
„Północ” AK w Powstaniu Warszaw-
skim została pokazana m.in. poprzez 
cytaty z jego akt osobowych. Przełożeni 
doceniali jego talenty, m.in. zdolności 
organizacyjne, opanowanie i odwagę. 
Można było też obejrzeć wystawę pt. 

„Brwinowski Wrzesień 1939”, opowia-
dającą m.in. o bitwie pod Brwinowem, 
dzielnej postawie ludności cywilnej we 
wrześniu 1939 r. i historii Legii Aka-
demickiej. Nowością w programie Dni 
Brwinowa był piknik myśliwski, który 
odbył się w niedzielne popołudnie na 
Stadionie Miejskim. (PR)

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

Uzdrowisko dla dzieci. 
Za darmo. Jeszcze w tym roku.

W Polsce mamy coraz więk-
sze problemy ze zdrowiem 
dzieci. Nieracjonalna die-

ta powoduje nadwagę i w konse-
kwencji otyłość. Siedzący tryb życia, 
mała ilość ruchu z dominującą rolą 
komputera wywołuje coraz więcej 
wad postawy i chorób narządów ru-
chu, a problemy z odpornością pro-
wadzą do częstych chorób górnych 
dróg oddechowych. 

Niewiele osób wie, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia posiada środki 
i możliwości profilaktyki i leczenia 
dzieci w szpitalach uzdrowiskowych. 
W przeciwieństwie do świadczeń dla 
dorosłych, nie ma tu czekania w kolej-
ce. NFZ w ciągu 30 dni od otrzyma-
nia wniosku do sanatorium, wystawia 
skierowanie z wyznaczonym termi-
nem pobytu, który jest możliwy jeszcze 
w tym roku kalendarzowym.

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy 
w Ciechocinku ma ponad 50 lat do-
świadczenia w leczeniu dzieci i młodzie-
ży w wieku od 3 do 18 lat z chorobami 
reumatoidalnymi, górnych dróg odde-
chowych, dysfunkcji narządów ruchu, 
układu nerwowego oraz leczeniu oty-
łości. W trakcie czterotygodniowych 
turnusów dzieci mają zapewnioną wy-
kwalifi kowaną opiekę lekarzy, pielęgnia-
rek i terapeutów, pełnowartościowe 
wyżywienie oraz naukę szkolną. 

Dzieciom od 3 do 6 lat musi towa-
rzyszyć dorosły. Za dziecko płaci NFZ, 
jednak opiekun musi zapłacić za siebie. 
Doba z pełnym wyżywieniem kosztuje 
65 zł. Turnusy dla dzieci w tej grupie 
wiekowej są krótsze – trwają 21.

Przepustką dla dziecka do szpitala 
uzdrowiskowego jest wizyta z rodzi-
cem u lekarza rodzinnego lub pediatry 
z prośbą o wystawienie skierowania 

na leczenie uzdrowiskowe. Kolejnym 
krokiem jest wypisanie przez leka-
rza wniosku z dodatkowym wska-
zaniem sanatorium w Ciechocinku, 
jako miejsca leczenia i wysłanie go do 
NFZ. Czas oczekiwania na odpowiedź 
z NFZ to około 30 dni.

Uzdrowiskowy Szpital Dziecię-
cy w Ciechocinku przeszedł właśnie 
generalny remont. Swoim małym 
kuracjuszom zapewnia komfortowe 
warunki w przestronnych i ładnie 
urządzonych pokojach, a także do-
skonałą bazę zabiegową wraz z no-
wym basenem solankowym.

Lekarze z sanatorium dla dzieci w Ciechocinku informują, że możliwe 
jest uzyskania skierowania na turnus leczniczy fi nansowany w 100% 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zostało jeszcze 30 wolnych miejsc 
z limitu przeznaczonego przez NFZ na ten rok.

Więcej informacji na 
www.uzdrowiskociechocinek.pl

Dział Obsługi Kuracjusza, 
tel. 54 283 60 78

  



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

 ► Drukarnia  w Pruszkowie zatrudni 
maszynistę offsetowego na D745 i D747. 
Tel. 602 32 07 47 

Firma produkcyjno-handlowa z Otrębus 
zatrudni pracownika produkcyjnego 
do tworzyw sztucznych. Wymagane 
umiejętności techniczne oraz 
udokumentowany staż pracy. 
Oferty na mail: info-praca@ricco.pl, 
fax: 22 846 08 91

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

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

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

Polska spółka z kapitałem duńskim 
z branży aluminium poszukuje do swojego 
nowopowstałego zakładu produkcyjnego 
zlokalizowanego w miejscowości 
Moszna-Parcela powiat Brwinowski 
pracowników o następujących zawodach: 
mechanik urządzeń przemysłowych- 
elektryk. Kandydat: wiek minimum 25 lat, 
ukończona szkoła średnia techniczna. 
Oferujemy dobre warunki pracy i dużą 
możliwość rozwoju zawodowego 
w międzynarodowej  fi rmie. 
CV prosimy kierować na adres email: 
pawel@alufl am-extrusion.com.

Praca fi zyczna dla Panów, 
bez doświadczenia, okolice 
Nadarzyna kontakt kinga.matysiak@
partnerpraca.pl, 519-133-053

Stała, dobrze płatna praca dla młodych 
w dziale elektroniki, kontakt kinga.
matysiak@partnerpraca.pl, 519-133-053

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 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnimy operatorów wózków 
widłowych, koło Nadarzyna, umowa 
o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie. 
Kontakt: CV na rekrutacja@profm.pl lub 
223928715 w godzinach 9-15 pon-pt
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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

Dołącz do nas!
Jeśli posiadasz:
  Minimum roczne doświadczenie  

w pracy z osobami starszymi
  Doświadczenie w pracy z seniorami  

z demencją mile widziane
  Cechuje Cię odpowiedzialność, 
 cierpliwość, a przede wszystkim empatia

Oferujemy:
 Atrakcyjne wynagrodzenie
 Stabilną współpracę
 Bezpłatne szkolenia zawodowe

Czeka na Ciebie praca pełna wyzwań, dająca wiele satysfakcji niesienia 
pomocy osobom starszym.

 
Wyślij już dziś swoją aplikację: praca@careexperts.pl

ZaDZwOń: 22 88 777 00

PRACA
dla Opiekunów Osób Starszych

 
OPERATOR  

WÓZKA WIDŁOWEGO 
PRUSZKÓW 

GI GROUP  
ul. Ołówkowa 1e/91,  

Pruszków
praca.pruszkow@gmail.com

tel:  668 281 016, 783 140 200

PRACA STAŁA  
NA MAGZYNIE  

PRUSZKÓW 
PAKOWANIE KOSMETYKÓW

GI GROUP  
ul. Ołówkowa 1e/91,  

Pruszków
praca.pruszkow@gmail.com

tel:  668 281 016, 783 140 200

Nieruchomości – sprzedam

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

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., ceny 
już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

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

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 14.09.2015 r. do 05.10.2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzier-
żawy. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka 
nieruchomościami).

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Automoto – kupię

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

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

 ► Kupię każde auto 727-678-862 

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 502133386 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

 ►
Sprzedam

 ► SPRZEDAM LAPTOPA 250zł 509 909 232 
 ►

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► 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 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 
 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661 
 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 

601 818 310
 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 

788 882 780 
 ► Mycie okien, 511 259 852
 ► Ocieplenie budynków. Tel. 785-884-035 
 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852 

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

Studnie, 601 231 836 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. Tel. 
518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 
 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. Duży 

wybór asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 zawsze

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

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

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 
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Uwaga! Praca dla Ciebie!!!
 

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

 

• Falcmistrzów
• Operatora PrePress

• Operatorów linii zbierająco-szyjącej
• Operatorów sklejarki

 
Zainteresowanych kandydatów  prosimy o zgłoszenia mailowe 
wraz z CV wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych dla celów niniejszej rekrutacji na adres:  
anna.sadowska@aasystems.pl  lub kontakt tel. 797 318 859

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

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

                                                                                   Grodzisk Maz. 18.09.2015r.   

OGŁOSZENIE    
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Ma-
zowiecki Jednostka A8

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199  
z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Ma-
zowieckim Uchwały Nr 175/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A8.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają: 1) od północy – od punktu stanowiącego 
południowo-wschodni narożnik obrębu ewidencyjnego 24 w kierunku 
wschodnim po północnej granicy obrębu 43,
2) od wschodu – po wschodniej granicy obrębu 43,
3) od południa – po południowej granicy obrębu ewidencyjnego 43 do 
północno-zachodniego wierzchołka działki ew. nr 26 z obrębu 60 dalej 
na przedłużeniu do zachodniej granicy działki ew. nr 7/4 z obrębu 43,
4) od zachodu – po zachodniej i północnej granicy działki ew. nr 7/4  
z obrębu 43, dalej po zachodnich granicach działek 8/1 i 8/2 z obrębu 43 
do północnego narożnika działki ew. nr 8/2 z obrębu 43 dalej do punktu 
stanowiącego południowo-wschodni narożnik obrębu ewidencyjnego 24.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 
12 października2015 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

                                                                                 Grodzisk Maz. 18.09.2015r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środo-
wisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 177/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w poko-
ju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają: 1) od północy – zaczynając od północno
-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25 po północnej 
granicy obrębu Odrano Wola do północno-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 314 z obrębu 25,
2) od wschodu – zaczynając od północno-wschodniego narożnika dział-
ki ew. nr 314 z obrębu 25 po wschodniej granicy obrębu Odrano Wola 
do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 298 z obrębu 25,
3) od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika 
działki ew. nr 298 z obrębu 25 po południowej granicy działki ew. nr 
298 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 269/1 z obrębu 25, po południowej 
granicy działki ew. nr 525 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 213 z obrę-
bu 25 do punktu na zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 25 
stanowiącego przedłużenie południowej gracy działki 252 z obrębu 25,
4) od zachodu – zaczynając od punktu na zachodniej granicy działki  
ew. nr 213 z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie południowej gracy 
działki 252 z obrębu 25 po zachodniej granicy działki ew. nr 213 z obrębu 
25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 213 z obrębu 25. 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w ter-
minie do dnia 12 października 2015 r. mogą składać wnioski do opraco-
wywanego dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: 
pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-
sko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy or-
ganem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckieg 
 
 
 

                                                                                        Grodzisk Maz. 18.09.2015r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA  

MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla 
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 176/2015 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  
w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej w Gminie Gro-
dzisk Mazowiecki.
Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie  
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano 
Wola w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i moż-
na zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają: 1) od północy – zaczynając od północno-zachodniego naroż-
nika działki ew. nr 92/4 z obrębu 25 po północnej granicy działek ew. nr 92/4, 
92/5 i 93/2 z obrębu 25, dalej po wschodniej granicy działek ew. nr 92/3 i 91/4 
z obrębu 25, następnie przez działkę ew. nr 152/1 z obrębu 25 do północno-za-
chodniego narożnika działki ew. nr 135/1 z obrębu 25 i dalej północną grani-
cą działek ew. nr 135/1, 135/2 i 135/3 z obrębu 25, przez działkę ew. nr 153  
z obrębu 25 do punktu na wschodniej granicy działki ew. nr 153 z obrębu 25 
stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 135/3 z obrębu 25,
2) od wschodu – zaczynając od punktu na wschodniej granicy działki ew. nr 153 
z obrębu 25 stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 135/3 
z obrębu 25 po wschodniej granicy działek ew. nr 153 i 123 z obrębu 25 do pół-
nocno-zachodniego narożnika działki ew. nr 13/4 z obrębu 28, dalej wschodnią 
granicą obrębu Odrano Wola do południowo-wschodniego narożnika działki 
ew. nr 75 z obrębu 25,
3) od południa – zaczynając od południowo-wschodniego narożnika działki  
ew. nr 75 z obrębu 25 po południowej granicy obrębu Odrano Wola do połu-
dniowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 52/3 z obrębu 25,
4) od zachodu – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki  
ew. nr 52/3 z obrębu 25 po zachodniej granicy obrębu Odrano Wola do północno
-zachodniego narożnika działki ew. nr 57/10, północno-zachodnią granicą działek 
ewidencyjnych 57/10 i 57/12 z obrębu 25, następnie południowo-zachodnią gra-
nicą działki ew. nr 74 z obrębu 25 i dalej wschodnią granicą działki ew. nr 51 z obrębu 
25 do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 92/4 z obrębu 25.Zgodnie  
z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
12 października 2015 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumen-
tu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy 
Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Ko-
ściuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na 
adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
 
 

 

Reklama 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nie-
ruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym. 

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel  
to wyjątkowe oraz  nowoczesne centrum konferencyjno-kon-
gresowe w Ożarowie Mazowieckim, oddalone zaledwie  
12 km od centrum Warszawy. Indywidualnie zaprojektowane 
oraz stylowo urządzone zaplecze konferencyjne o łącznej po-
wierzchni 3500 m2 zapewnia organizację każdej imprezy na 
najwyższym poziomie.
Mazurkas Catering 360° jest liderem w świadczeniu usług ca-
teringowych w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy 
przyjazne warunki pracy w młodym, ambitnym zespole oraz 
realne szanse rozwoju. Obecnie Mazurkas Catering 360° po-
szukuje do współpracy doświadczonych osób na stanowisko:

 
Kelner banKietowy,  

barMan
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

oferujemy:
•   Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług 
     gastronomicznych
•   Możliwość realizacji największych eventów w kraju 
     i poza jego granicami
•   Pracę na stałe
•   Stabilność w zakresie wynagrodzenia
•   Elastyczny grafik

Oferta ważna tylko dla osób z kilkuletnim doświadczeniem 
w branży. Warunek konieczny to biegła znajomość języka 
polskiego, nienaganna prezencja. Aplikacja musi zawierać 
aktualne zdjęcie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko  
z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
ze zdjęciem na adres: gastronomia@mazurkashotel.pl 

 
CuKierniK

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

wymagania:
•   Doświadczenie w pracy na stanowisku Cukiernika
•   Znajomość technik i trendów cukierniczych
•   Duża dokładność i precyzja wykonywania zadań
•   Poczucie estetyki i zdolności manualne
•   Odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy
•   Umiejętność pracy zespołowej oraz pod presją czasu
•   Znajomość organizacji pracy pod kątem HACCP
•   Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
•   Gotowość do pracy od wczesnych godzin porannych

oferujemy:
•   Pracę w młodym zespole w firmie będącej 
     liderem w świadczeniu usług cateringowych
•   Przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
ze zdjęciem na adres: mpietrzak@mazurkashotel.pl

 KuCHarZ KuCHni  
ZiMneJ / KuCHarZ  
KUCHNI GORĄCEJ

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

wymagania:
•   doświadczenie w pracy kucharza
•   samodzielność i dobra organizacja pracy
•   dyspozycyjność i zaangażowanie
•   wysoka kultura i higiena osobista
•   sumienność, obowiązkowość, punktualność
•   aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
ze zdjęciem na adres: mpietrzak@mazurkashotel.pl

MCC MaZurKaS ConFerenCe  
Centre & Hotel Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki



16 GAZETA WPR WPR24.plReklama Piątek, 18 Września 2015


