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GRODZISK MAZOWIECKI
Długo oczekiwana 
ponowna decyzja 
środowiskowa dla 
budowy zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego 
nie podoba się 
części mieszkańców 
miejscowości przez 
które ma przebiegać. 
Znów pojawiły 
się odwołania.
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Z achodnia obwodnica Gro-
dziska to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji 

drogowych w tym regionie. Ma 
odkorkować centrum miasta, 
wyprowadzić na obrzeża ciężki 
ruch samochodowy, ułatwić do-
jazd do autostrady A2. Że jest to 
konieczne zgadzają się władze 
Grodziska, drogowcy i sami miesz-
kańcy. Porozumienia nie ma jednak 
w sprawie przebiegu drogi. 

Inwestycja już raz została wstrzy-
mana z powodu protestów. Trasa 
obwodnicy ma przebiegać przez 
Tłuste, Natolin, Chrzanów Duży, WIĘCEJ  2  Obwodnica ma m.in. odkorkować Grodzisk

oGosZenIe

reklAmA

Chlebnię, Grodzisk Mazowiecki 
i dalej Wólkę Grodziską, Kozery, 
Kozerski i Kałęczyn, gdzie połą-
czy się z drogą nr 579 . Poprzed-
nia decyzja środowiskowa, która 
precyzowała warunki budowy zo-
stała uchylona przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze na wniosek 
mieszkańców. Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w War-
szawie pod koniec września wydał 
kolejną, tym razem z klauzulą na-
tychmiastowej wykonalności. Od 
niej również wpłynęły odwołania. 

Obwodnica w zawieszeniu Związki 
metropolitalne 
szansą?  4

Mieszkańcy 
walczą o drzewa  5

Pięciu chętnych 
na centrum  6

Czy oddadzą 
trasę S8 przed 
terminem?  7

Cel: więcej mieszkań 
komunalnych  10
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WYBORY
Wybory parlamentarne już w niedzie-
lę, 25 października. Swoich reprezen-
tantów wskażemy na jednej spośród 
ośmiu list, które zarejestrowano 
w Państwowej Komisji Wyborczej. 
O mandaty poselskie i senatorskie 
ubiegają się Zjednoczona Lewica, Ko-
mitet Kukiz'15, Partia Razem, Prawo 

i Sprawiedliwość, Polskie Stronnic-
two Ludowe, KORWiN, Platforma 
Obywatelska oraz Nowoczesna Ry-
szarda Petru. W całym kraju wy-
branych zostanie 460 posłów oraz 
100 senatorów. Powiaty pruszkow-
ski i grodziski stanowią część okrę-
gu obejmującego podwarszawskie 

W najbliższą niedzielę 
wybierzemy posłów i senatorów

powiaty i miejscowości. Z tego te-
renu do Sejmu dostanie się 12 osób. 
Wybierzemy też jednego senato-
ra. Lokale wyborcze będą czynne 
w godz. 7-21. Przypominamy jednak, 
że w nocy z soboty na niedzielę na-
stąpi zmiana i cofnięcie wskazówek 
z godz. 3 na 2 w nocy. (EL) 
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Zadaj pytanie burmistrzowi!
REGION
Redakcja Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl 
przygotowuje 
cykl wywiadów 
z włodarzami z naszego 
regionu. Za naszym 
pośrednictwem 
i Wy możecie zadać 
im pytanie.
W ubiegłym roku w listopa-
dzie wybieraliśmy włodarzy 
miast i gmin oraz przedsta-
wicieli do rad województwa, 
powiatów i poszczególnych 
gmin. Jak minął im rok? 
Czym mogą pochwalić się 
„nowicjusze”, a co do listy 
zrealizowanych postula-
tów mogą dopisać włoda-
rze, którzy za sterami gmin 
zasiadają od kilku kadencji? 
Jakie plany mają na najbliż-
sze trzy lata i co jest według 
nich priorytetem?

Jak zadać pytanie? Aby uła-
twić czytelnikom przekazywa-
nie propozycji uruchomiliśmy 
specjalną skrzynkę mailową 

wywiady@wprmedia.pl. W ty-
tule maila wystarczy wpisać 
miasto lub powiat, a w treści 
pytania, na które chcieliby-
ście uzyskać odpowiedzi. Nasi 
dziennikarze wybiorą najcie-
kawsze i włączą je do listy py-
tań do wywiadu z włodarzem 
danej gminy lub powiatu.

Poprzez skrzynkę wywia-
dy@wprmedia.pl możecie 
także zgłaszać propozycje 
rozmów z innymi ciekawy-
mi osobami, które chcieli-
byście przeczytać na łamach 
Gazety WPR oraz portalu 
WPR24.pl. Czekamy na Wa-
sze propozycje!  (Red.)

oGłosZenIe

Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia w Pruszkowie  
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

nauczyciela wychowawcę  
do grupy 4-latków

Od kandydata wymagamy wykształcenia uprawniającego do pracy 
w przedszkolu – ukończonej pedagogiki przedszkolnej lub zintegro-
wanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz aktualnych 
badań sanitarno-epidemiologicznych.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku 
nauczyciela przedszkolnego grup dzieci starszych. Mile widziany 
pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.

Poszukujemy osoby kreatywnej, zaangażowanej, z dobrym podej-
ściem do dzieci.

CV prosimy przysyłać mailem na adres:  
pruszkow@pomaranczowa-ciuchcia.pl

reklAmA

Orła Białego wreszcie do remontu
PIASTÓW
Szykuje się remont 
ul. Orła Białego. 
To niewielka droga, ale 
jest ważnym połączeniem 
dla mieszkańców 
Piastowa i Ursusa. 

Szlak prowadzący ulicami Orła 
Białego, Północną i drogą ser-
wisową autostrady A2 to łącz-
nik pomiędzy ul. Warszawską 
i węzłem A2 w Pruszkowie. 
Po remoncie ul. Orła Białe-
go kierowcy zyskają wygodną 
„obwodnicę”.

Piastowski magistrat ogło-
sił przetarg na remont tej uli-
cy. Wybrana fi rma przebuduje 
nawierzchnię, wykona odwod-
nienie. Droga będzie miała 

nawierzchnię brukową. Poja-
wią się progi zwalniające. Prze-
budowany zostanie też chodnik 
(pojawi się kostka betonowa). 
Wykonawca na realizację prac 
będzie miał czas do 30 listopa-
da tego roku.

A jak będzie wyglądała stała 
organizacja ruchu? Na skrzy-
żowaniu ul. Warszawskiej i Or-
ła Białego pierwszeństwo będą 
mieli jadący Warszawską. Na 
skrzyżowaniach ul. Orła Bia-
łego z ulicami poprzecznymi 
utrzymane zostanie pierw-
szeństwo na Orła Białego. Na 
drodze będzie obowiązywało 
ograniczenie prędkości (do 
30 km na godzinę) oraz tona-
żowe (będą mogły jeździć po-
jazdy do 3,5 tony).  (AS)

Decyzja dotyczy budowy zachod-
niej obwodnicy Grodziska w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 579, 
relacji Kazuń Polski-Radziejo-
wice, na odcinku od węzła z auto-
stradą A2 do drogi wojewódzkiej 
nr 579 w miejscowości Kałęczyn. 
Już na etapie jej przygotowywa-
nia wpłynęło wiele uwag i wnio-
sków, m.in. o odsunięcie trasy od 
terenów mieszkalnych w dziel-
nicy Łąki, o całkowitą zmianę 
przebiegu, o zachowanie Stawów 
Natolińskich i ponowną ocenę 
hałasu. Nie zostały uwzględnio-
ne, decyzję wydano.

Część mieszkańców nie dała 
jednak za wygraną i posypały się 
odwołania. Do RDOŚ wpłynęły 
pisma mieszkańców m.in. Chrza-
nowa Dużego i samego Grodziska 
Mazowieckiego. To oznacza, że 
sprawa zostanie przekazana do 
Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska i ponownie roz-
patrzona. W praktyce oznacza 
to, że realizacja inwestycji znów 
przeciągnie się w czasie. 

Dopiero po otrzymaniu de-
cyzji tego ostatniego organu 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich planuje wystąpić 
o ZRID, czyli zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej. 
Ale to nie wszystko. W projek-
cie budowy konieczne będzie 
uwzględnienie warunków śro-
dowiskowych, a to może potrwać 
od kilku miesięcy do nawet roku. 
– Nie odważę się w tej chwili mó-
wić o terminach. Decyzja RDOŚ 
jest nieprawomocna, więc woli-
my poczekać na ostateczne roz-
strzygnięcie. Wiemy, że wpłynęło 
około 150 odwołań, a to bardzo 
dużo – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW, któ-
ry ma realizować inwestycję. 

Przedłużanie się całej proce-
dury komplikuje także kwestię 

fi nansowania. Nie wiadomo bo-
wiem skąd pochodzić będą środ-
ki na budowę. Monika Burdon: 
– O tym również trudno mówić 
w tej chwili. To bardzo duża kwo-
ta. Nasze plany są jednoroczne, 
a to oznacza, że na pewno nie 
uda się ich wpisać w budżecie na 
2016 r. Chcieliśmy to uwzględ-
nić w dofi nansowaniu z Regio-
nalnego Projektu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, ale póki nie 
mamy kompletu dokumentów 
nie możemy tego zrobić.

Nie wiadomo więc jak długo 
Grodzisk będzie musiał jeszcze 
czekać na obwodnicę. Mogą to 
być nawet lata. Co na to władze 
miasta? Tu dalej mamy do czy-
nienia z optymizmem. – Wciąż 
liczymy na to, że w przyszłym 
roku rozpocznie się realizacja 
tej inwestycji. Przypominam, 
że została ona wpisana do tzw. 
Kontraktu dla Mazowsza (to 
dokument wskazujący najważ-
niejsze inwestycje do wykona-
nia w województwie, które sfi -
nansuje budżet państwa – przyp. 
red.) – mówi Piotr Galiński, wi-
ceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. Jak dodaje, w tej 
chwili nie ma już żadnych szans 
na zmianę przebiegu zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkań-
ców. – To oznaczałoby rozpo-
częcie całej procedury od nowa, 
a na to nie możemy sobie poz-
wolić – wyjaśnia. 

Czy nie było sposobu, aby 
porozumieć się z protestujący-
mi i wybrać inną, mniej kontro-
wersyjną trasę dla tej inwestycji? 
– Zrobiliśmy wszystko co w na-
szej mocy. Niestety, część tych 
osób działa na szkodę miasta, 
które za dwa lata stanie się nie-
przejezdne – ocenia Galiński. 
I dodaje: – 150 odwołań należy 
porównać z tysiącem podpisów 
poparcia dla inwestycji, które 
wpłynęły do urzędu miasta. 

Obwodnica w zawieszeniu
Kontrowersje wokół przebiegu trasy zachodniej obwodnicy Grodziska

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Piątek, 23 Października 2015

 Nie wiadomo jak długo Grodzisk będzie jeszcze musiał 
czekać na obwodnicę 
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Kandyduje Pani na posła  
z okręgu podwarszawskiego. 
Dlaczego zdecydowała się Pani 
Kandydować do Sejmu?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Bo uwa-
żam, że jeśli chce się mieć wpływ na to 
jak działa państwo, trzeba się angażo-
wać i być aktywnym. Chcę, żeby Pol-
ska była lepiej zarządzanym krajem. 
Ale przecież nikt za nas tego nie zrobi. 

Zaangażowanie w działalność po-
lityczną, to dla mnie naturalna konse-
kwencja mojej dotychczasowej drogi. 
Od wielu lat, już w liceum, działałam 
społecznie. W organizacjach pozarzą-
dowych prowadziłam projekty zwią-
zane z tolerancją i dialogiem między 
różnymi kulturami. Jako wolonta-
riuszka wkładałam w to czas i ener-
gię, bo nie było mi wszystko jedno. 
Jako młoda dziewczyna miałam oka-
zję spotkać takich ludzi, jak Tadeusz 
Mazowiecki. Te spotkania są jak tatu-
aż, który ciągle przypomina, że trzeba 
kontynuować tę pozytywną zmianę 
w Polsce, którą rozpoczęli ludzie Soli-
darności.  Wierzę, że trzeba się aktyw-
nie zaangażować, żeby zmienić to co 
nie podoba nam się dookoła. 

W Sejmie chce Pani zatem  
wykorzystać doświadczenie  
z organizacji pozarządowych?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Nie tyl-
ko. Przez ostatnie lata pracowałam 
w instytucjach administracji pań-
stwowej. Jako prawniczka w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich spe-
cjalizowałam się w tematyce ochrony 
zdrowia. To pozwoliło mi zrozumieć, 

jak działa państwo i  co sprawia naj-
większe problemy obywatelom. 
W mojej pracy poznałam setki osobi-
stych historii, w których przeszkodą do 
odzyskania zdrowia nie był brak sku-
tecznych terapii, ale bałagan i kiepska 
organizacja służby zdrowia. To wła-
śnie chcę zmienić w Sejmie.

To ambitny cel. Uważa Pani, że 
uda się to osiągnąć? Dlaczego 
wyborcy mieliby głosować 
właśnie na Panią? 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: „Udać” 
może się przez przypadek, ja dekla-
ruję solidną pracę – dzień po dniu. 
Każda zmiana zaczyna się od ambit-
nych celów. Warto mierzyć wysoko. 
Kandyduję do Sejmu, bo jestem prze-
konana, że moje dotychczasowe do-
świadczenia pozwolą mi działać tam 
skutecznie. Jestem prawnikiem i eko-
nomistą. Przez kilka lat pracowałam 
w największych kancelariach prawni-
czych w Warszawie. Tam zdobyłam nie 
tylko wiedzę o stosowaniu i tworzeniu 
prawa, ale przede wszystkim nauczy-
łam się pracować szybko i efektywnie. 
Każdego dnia, przed Sądem i w trak-
cie negocjacji, klienci rozliczali mnie 
z mojej pracy. Uważam, że tak samo 
trzeba pracować dla Państwa, bez tary-
fy ulgowej. Tak samo jak lekarz, praw-
nik, czy księgowy, poseł powinien być 
rozliczany ze swoich działań i brać za 
nie pełną odpowiedzialność. Do Sej-
mu wniosę nie tylko fachową wiedzę 
prawniczą i ekonomiczną, ale też go-
towość do wzięcia odpowiedzialno-
ści. Za cztery lata chcę stanąć przed 

wyborcami i powiedzieć, co konkret-
nie dla nich zrobiłam.

Kandyduje Pani z listy  
Nowoczesnej Ryszarda Petru. 
Dlaczego właśnie ta formacja?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Po-
dobnie, jak wielu Polaków, miałam 
już dość głosowania na mniejsze zło. 
W polskiej polityce potrzebna jest 
prawdziwa zmiana, nie tylko zmiana 
etykiet. Dość już sytuacji, w której za-
stany układ trzyma się siłą rozpędu, 
a politycy nie mają poczucia, że muszą 
robić cokolwiek, bo gra toczy się mię-
dzy dwiema partiami. Nowoczesna to 
autentycznie nowi ludzie w polityce, 
skuteczni i profesjonalni. Każdy z nas 
sprawdził się w życiu zawodowym i po-
kazał, że potrafi osiągać ambitne cele. 

W Pani słowach czuć  
rozczarowanie rządami  
Platformy Obywatelskiej. 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Fak-
tycznie, po tej formacji można by-
ło spodziewać się więcej. Polska nie 
jest w ruinie, potężny zastrzyk środ-
ków unijnych przełożył się na nowe 
drogi i ładniejsze fasady budynków. 
Ale samo państwo w wielu obszarach 
funkcjonuje nadal bardzo kiepsko. 
Przedsiębiorcy borykają się z nieja-
snymi przepisami i uciążliwymi kon-
trolami, szkoły nie przygotowują do 
rynku pracy, Polacy czekają w wielo-
miesięcznych kolejkach do lekarzy. 
Przez osiem lat stabilnych rządów, 
Platforma mogła osiągnąć  jakościo-
wą zmianę, ale zamiast odważnych 

reform postawiła na  politykę cie-
płej wody w kranie. Nowoczesna to 
zmieni. My naprawdę chcemy wziąć 
się do pracy, a nie przeczekać kaden-
cję w gabinetach. 

A czym konkretnie chciałaby się 
Pani zajmować w Sejmie?
Zgodnie z moim doświadczeniem, 
mam dwa priorytety – jakość sta-
nowionego prawa i służba zdrowia. 
Musimy skończyć z nadprodukcją 
ustaw – dobre prawo, to proste pra-
wo. Będę działała na rzecz zasady, 
aby wprowadzenie każdego nowe-
go przepisu skutkowało eliminacją 
co najmniej dwóch innych.  Każde-
mu aktowi prawnemu powinna też 
towarzyszyć rzetelna analiza skut-
ków społecznych i ekonomicznych. 
Dziś często taka analiza dokonywa-
na jest fikcyjnie, bądź powierzchow-
nie.  A to właśnie dzięki niej możemy 
upewnić się, że nowe prawo będzie 
służyć, a nie przeszkadzać obywate-
lom i przedsiębiorcom. 

Służba zdrowia to temat,  
na którym powinęła się  
noga wielu polityków.
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Mam 
świadomość, że to nie będzie łatwe za-
danie, ale z tego powodu nie możemy 
trwać w obecnej sytuacji. Wielomie-
sięczne kolejki do lekarzy, to bolącz-
ka milionów Polaków, a równocześnie 
tylko szczyt góry lodowej problemów 
służby zdrowia. Na 30 najszerzej sto-
sowanych w Europie leków na raka, 
w Polsce dostępnych jest tylko 18.  Na 
leki innowacyjne polscy pacjenci cze-
kają ponad 2 lata od pojawienia się na 
rynku.  Nieskuteczne leczenie chorób 
nowotworowych kosztuje życie 30 tys. 
pacjentów rocznie. To tak, jakby z ma-
py Polski zniknął cały Augustów. To 
nieprawda, że nie stać nas na lepszą 
służbę zdrowia. Za rządów PO zagi-
nęły 4 miliardy złotych z oszczędno-
ści w ramach ustawy refundacyjnej. 
Miały trafić z powrotem do najciężej 
chorych pacjentów, ale nie wiadomo 
co się z nimi stało. 

To diagnoza, a jaka jest recepta 
Nowoczesnej na poprawę stanu 
służby zdrowia. 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Z pol-
ską służbą zdrowia jest po części tak, 
jak ze źle zarządzonym remontem. 
Wszyscy – pacjenci, lekarze, eksperci 
– dokładnie wiedzą gdzie leżą proble-
my. Wiadomo, co kierunkowo trzeba 
zmienić. Ale brakuje dobrej ekipy i do-
brego szefa, który po prostu by to zro-
bił. To nie jest tak, że tym systemem 
nie da się zarządzić. Da się. Ale trze-
ba chcieć – przyjąć plan, realizować 
kolejne etapy. Powierzyć to zadanie 
ludziom, którzy skoncentrują się na 
pacjencie i na zadaniu, a nie na poli-
tycznych przepychankach. A przede 
wszystkim – wezmą odpowiedzialność 
za konkretne efekty.

Jakie będą zatem  
Państwa pierwsze kroki  
w realizacji tego planu?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Po  
pierwsze, postawimy pacjenta w cen-
trum systemu. Wszystkie zmiany bę-
dą analizowane z punktu widzenia 
pacjenta i muszą przynieść mu re-
alne korzyści. To założenie  będzie 
nam towarzyszyć przez cały czas. Je-
śli chodzi o konkrety, to w pierwszej 

kolejności zajmiemy się uporządko-
waniem koszyka świadczeń gwaran-
towanych. Wycofamy z niego mało 
skuteczne procedury, a zwiększymy 
limity na te, które przynoszą pacjen-
tom największe korzyści. Odciążymy 
też lekarzy od pracy biurokratycznej, 
między innymi dzięki wprowadze-
niu do służby zdrowia nowocze-
snych rozwiązań informatycznych. 
Zwiększymy też pensje pielęgniarek, 
których jest stanowczo zbyt mało.  
Bez nich za parę lat nie będzie komu 
stać przy łóżkach pacjentów. Rów-
nocześnie zwiększymy kompeten-
cje pielęgniarek i położnych. Dzięki 
temu lekarze będą mieli więcej cza-
su dla pacjenta, a kolejki znacząco 
się skrócą. 

Ze służbą zdrowia jest  
Pani związana nie tylko  
zawodowo, ale również  
rodzinnie, prawda? 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Tak. Za-
równo ja, jak i mój mąż pochodzimy 
z lekarskich rodzin. Moja mama jest 
internistą z prawie 40–letnim stażem. 
Rodzice męża również od wielu lat 
pracowali między innymi w prusz-
kowskich ośrodkach zdrowia.

Pani również mieszka  
w Pruszkowie?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: po– 
chodzę z Siedlec, ale to właśnie 
w Pruszkowie stworzyliśmy z mę-
żem i dwójką dzieci rodzinny dom. Fi-
zycznie jest to zresztą dom, w którym 
od wielu pokoleń mieszkała rodzina 
męża: Aleksander i Danuta Pihowi-
czowie – dziadek męża był kardiolo-
giem i pulmunologiem w miejscowej 
przychodni, a babcia prowadziła ap-
tekę; moja teściowa – Grażyna Piho-
wicz, jest pediatrą, a teść, Andrzej, 
anestezjologiem. Bardzo doceniam 
Pruszków, jako świetne miejsce do 
życia – zwłaszcza dla rodzin z mały-
mi dziećmi. Dostęp do usług, czy par-
ków jest tu lepszy niż w wielu nowych 
dzielnicach Warszawy. Ale oczywiście 
też dotykają mnie lokalne problemy – 
podróże do pracy zatłoczoną kolejką, 
czy niepewność o miejsce dla dziecka 
w przedszkolu. 

   
A co Pani zdaniem może  
Pani zrobić dla Regionu?
Kamila Gasiuk – Pihowicz: My-
śląc o reformie służby zdrowia, za-
wsze z tyłu głowy mam obrazek 
kolejki ustawiającej się już o 6.00 ra-
no przed pruszkowską przychodnią 
rejonową przy ulicy Księcia Józefa. 

Mijam ją codziennie w drodze do pra-
cy. W Sejmie zadbam o to, żeby re-
formy nie skończyły się na papierach 
i ustawach, ale faktycznie miały kon-
kretny lokalny wymiar. Żeby w tej kon-
kretnej przychodni kolejka zniknęła, 
a w pruszkowskim szpitalu krócej cze-
kało się na zabiegi.

A jeśli chodzi o problemy już 
specyficznie lokalne? 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Przede  
wszystkim komunikacja. Przewa– 
gą regionu podwarszawskiego jest sil-
ne powiązanie ze stolicą. Będę wspie-
rać wszystkie inicjatywy zmierzające 
do zwiększenia częstotliwości połą-
czeń i objęcia ich wspólnym biletem 
z aglomeracją warszawską. Obecnie 
dojazdy do pracy w Warszawie są nie 
tylko mało komfortowe ze względu na 
tłok w pociągach, ale i pochłaniają zna-
czącą część pensji. Będę również sta-
wiała na inwestycje w lokalną kulturę. 
Pruszków i inne podwarszawskie miej-
scowości mają swoją specyfikę, żeby 
uczestniczyć w kulturze, nie zawsze 
musimy jeździć do Warszawy.
 
A jaki wpływ na te kwestie może 
mieć Sejm? 
Kamila Gasiuk – Pihowicz: Przez 
najbliższych kilka lat, to przede 
wszystkim kwestia ustawienia prio-
rytetów w wydatkowaniu środków 
unijnych. Powinniśmy inwestować 
je w rozwój lokalny, w szczególno-
ści w transport między metropolia-
mi, a otaczającym je regionem. Jakość 
życia ludzi zależy od codziennego 
transportu do pracy, a niekoniecz-
nie od ultra–szybkiego pendolino, 
które pochłonęło ogromne pienią-
dze. W Sejmie będę się opowiadać 
za tym, żeby pieniądze z funduszy 
unijnych trafiały tam, gdzie przynio-
są największą korzyść dla codzienne-
go życia Polaków. A nie na prestiżowe 
projekty, które pięknie wyglądają przy 
przecinaniu wstęgi, a potem brakuje 
pieniędzy na ich utrzymanie. 

Na koniec proszę o krótką 
odpowiedź, co wyróżnia Panią 
spośród innych kandydatów. 
W przeciwieństwie do „jedynek” na 
listach między innymi PO i lewicy, 
jestem kandydatką lokalną. Miesz-
kam w Pruszkowie i znam problemy 
tego regionu. Nie jestem też zawodo-
wym politykiem. Mam doświadczenie 
w sektorze prywatnym, publicznym 
i pozarządowym. To nauczyło mnie 
sprawnego i szybkiego działania. Wy-
korzystam je w Sejmie.

Kamila Gasiuk – Pihowicz  
– kandytatka do Sejmu z Pruszkowa

„Jesteśmy podwójnie dumni z tego, że nasza synowa zdecydowała się kandydo-
wać do Sejmu. Po pierwsze – dlatego, że Polsce potrzebni są w Sejmie ludzie, 
którzy będą w stanie sensownie reformować służbę zdrowia. Jesteśmy leka-
rzami, znamy doskonale bolączki systemu i wiemy jakie zmiany są potrzeb-
ne. Kamila także zna te problemy – wie, że klucz leży w postawieniu pacjenta 
w centrum, efektywnym zarządzaniu budżetem i upraszczaniu procedur. Jed-
nocześnie jest profesjonalnym prawnikiem, będzie naprawdę działać dla do-
bra pacjentów,  zamiast tylko obiecywać poprawę.”

Andrzej Pihowicz

„Kamila kandyduje z Pruszkowa. Mieszka tu, tutaj jej dzieci, a nasze wnuki 
chodzą do przedszkola, tu spędza czas. Naszemu miastu i regionowi potrzeb-
ni są reprezentanci, którzy dobrze rozumieją lokalne problemy. Kamila daje 
tę gwarancję. Trzymamy za nią mocno kciuki!”

Grażyna Pihowicz

Artykuł sponsorowAny
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REGION
Dobra informacja dla tych, którzy 
lubią dłużej pospać. W nocy z sobo-
ty na niedzielę (z 24 na 25 paździer-
nika) o godzinę cofniemy wskazówki 
zegarka. Przechodzimy na czas zi-
mowy. Zegarki przestawiamy z godz. 
3 w nocy na 2. Czytelnikom przy-
pominamy, że w nowoczesnych 

telefonach komórkowych i sprzęcie 
elektronicznym warto sprawdzić czy 
zmiana czasu nie została ustawio-
na automatycznie. Zmiana czasu to 
też, niestety, tradycyjnie utrudnienia 
na kolei. Szesnaście pociągów PKP, 
które o tej porze będą na szlaku, za-
trzyma się na godzinę na najbliższej 

Zmiana czasu z letniego 
na zimowy. Pośpimy dłużej

stacji. W ten sposób składy mają 
dotrzeć do celu punktualnie już 
według czasu zimowego. O godzinę 
dłużej na stanowiskach zostaną 
osoby zatrudnione na nocnych 
zmianach, jednak wówczas przy-
sługuje im wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbowych. (EL)

Porozumienie gmin w ramach ZIT
PRUSZKÓW
Gminy z powiatu 
pruszkowskiego 
walczą o środki 
fi nansowe w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych. Zostaną 
one przeznaczone 
na budowę ścieżek
rowerowych.

Pruszków, Piastów i Michało-
wice będą razem toczyć batalię 
o pozyskanie unijnych funduszy. 
21 października włodarze podpi-
sali porozumienie, które zwiększa 
szansę na powodzenie w tej spra-
wie. To kolejny krok zmierzający 
do złożenia ofi cjalnego wniosku 
w ramach ZIT. Prawdopodobnie 
nastąpi to w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Do tego czasu bę-
dzie zawarte jeszcze jedno poro-
zumienie. Jakie?

– Ponieważ duża część ście-
żek rowerowych zlokalizowana 
jest przy drogach powiatowych 
potrzebne będzie nam jeszcze 
zawarcie porozumienia ze sta-
rostwem. Dzięki temu zyskamy 
dodatkowe poparcie, które zwięk-
szy nasze szanse. Starosta obiecał 

nam też wsparcie fi nansowe – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Większość gmin posiada już 
projekty ścieżek rowerowych. 
Po podpisaniu porozumienia ze 
starostwem, włodarze będą mu-
sieli złożyć wniosek o uzyskanie 
ZIT. Jak się dowiedzieliśmy, etap 
oceny wniosków ma zakończyć 
się prawdopodobnie w połowie 
2016 r. Zakładając optymistycz-
ny fi nał sprawy, kiedy mogłyby 
rozpocząć się pierwsze prace 
związane z budową ścieżek? – 
Jeżeli te wnioski pozytywnie 

przejdą weryfi kację i znajdzie-
my się na liście podmiotów do-
fi nansowanych wtedy będziemy 
mogli ogłaszać przetargi. Dobrze 
by było, aby w pierwszym etapie 
każda z gmin wykonała po kilka 
kilometrów tych ścieżek. Ma on 
być zrealizowany do końca 2017 
roku – wyjaśnia Kurzela.

Jakie są szanse na uzyskanie 
środków? Kurzela: – Podpisanie 
zarówno dzisiejszego porozumie-
nia oraz przyszłego ze starostwem 
znacząco zwiększy nasze szanse. 
Oczywiście jest pewne ryzyko, ale 
jesteśmy dobrej myśli.  (SD) 

Zamkną tor
REGION
Na chwilowe 
utrudnienia muszą 
przygotować 
się pasażerowie 
z Milanówka. 
WKD planuje 
przeprowadzenie prac 
torowych na odcinku od 
Podkowy Leśnej. 

Zła wiadomość jest taka, że za-
miast kolejek na trasę ruszy ko-
munikacja zastępcza. Dobra, 
że potrwa to tylko jeden dzień 
i będzie to niedziela. – 8 listo-
pada w godzinach 7.30-16.30 
w związku z pracami torowymi 
zamknięty będzie dla ruchu po-
ciągów odcinek Podkowa Leśna 
Główna-Milanówek Grudów. 
Funkcjonowanie przystanku 
osobowego Polesie na linii do 
Milanówka zostanie zawie-
szone i nie będzie on objęty 
komunikacją zastępczą – czy-
tamy w komunikacie Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej.

Na szlaku Warszawa Śród-
mieście-Grodzisk Mazowiecki 
Radońska godziny przyjazdów 
i odjazdów pociągów pozo-
staną bez zmian.  (EL)  

Tenisowy mistrz z Nadarzyna
NADARZYN 
Igor Misztal sięgnął 
po złoty medal 
mistrzostw Europy 
niepełnosprawnych 
w tenisie stołowym. 
Reprezentujący barwy 
GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn zawodnik 
w Danii wystąpił w parze 
z Patrykiem Chojnowskim.

To ogromne osiągnięcie Igora, 
który udowodnił, że będzie liczył 
się w walce o medale na przy-
szłorocznych Igrzyskach Para-
olimpijskich. Najpierw jednak 
musi wywalczyć kwalifi kację do 
Rio de Janeiro, ale będąc w ta-
kiej formie nie powinien mieć 
z tym problemu.

– Igor grał w Danii w mi-
strzostwach Europy osób nie-
pełnosprawnych w dziesiątej 
kategorii. Wystąpił w turnieju 
drużynowym razem z Patry-
kiem Chojnowskim z Olimpii 
Grudziądz. Chłopcy sięgnęli po 

złoty medal, co jest ogromnym 
sukcesem. Igor wygrał decydu-
jący pojedynek z zawodnikiem 
pochodzenia chińskiego – opi-
suje Dariusz Zwoliński, prezes 
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn.

I dodaje: – Igor w przyszłym 
roku będzie zdawał maturę w li-
ceum sportowym przy ulicy Go-
mulińskiego w Pruszkowie. 
Chłopak pochodzi ze Skier-
niewic. W Nadarzynie mieszka 
i trenuje od trzech lat, a tenisem 
zajmuje się od sześciu. Igor to ty-
tan pracy, poukładany i samo-
dzielny chłopak. Zadomowił się 
u nas i mam nadzieję, że zosta-
nie tu na dłużej.  (JM) 

AnnA 
SołtySiAk

REGION
Tańsze bilety, 
dogodne połączenia 
komunikacyjne, wspólne 
inwestycje, a nawet 
wykonywanie zadań 
innych jednostek 
– to oferuje ustawa 
metropolitalna, 
która czeka na podpis 
prezydenta RP. 
Jak ustawę oceniają 
pruszkowscy włodarze?

P od koniec września Sejm 
przyjął ustawę o związ-
kach metropolitalnych. 

To swego rodzaju zwieńczenie 
blisko 20-letniej dyskusji nad 
rozwiązaniami dedykowany-
mi metropoliom. Zapisy ustawy 
ułatwiają wspólny rozwój ob-
szarów w oparciu o duże ośrodki 
miejskie. Za przyjęciem ustawy 
głosowało 239 posłów, 48 by-
ło przeciw, 139 się wstrzymało. 
Teraz musi ją podpisać prezy-
dent Andrzej Duda.

Swoje budżety
Związek metropolitalny ma 
obejmować obszar zamieszki-
wany przez 500 tys. mieszkań-
ców. W jego skład oprócz gmin 
i powiatów musi wchodzić rów-
nież miasto na prawach powiatu, 
w którym siedzibę mają wojewo-
da lub marszałek. 

Związki metropolitalne szansą?
Ustawa może wpłynąć pozytywnie m.in. na komunikację w naszym regionie

komunikacji miejskiej. To tyl-
ko możliwość. Mam nadzieję, 
że odpowiednie zapisy zostaną 
uszczegółowione w rozporządze-
niach wykonawczych. 

Nieco chłodniej do ustawy 
metropolitalnej pochodzi Zdzi-
sław Sipiera, starosta pruszkow-
ski. – W obecnej fazie wygląda 
to na wprowadzenie czwartego 
szczebla władzy samorządowej. 
Nie chcielibyśmy, aby wyglądało 
to tak, że miejscowości z nasze-
go regionu oddają własne środ-
ki do Warszawy. Natomiast jeśli 
ustawa ma być narzędziem, któ-
re ma ułatwiać integrację, to dla 
naszego regionu, gdzie o współ-
pracę jest dość ciężko, mogłaby 
być pomocna. 

zostanie podpisane odpowiednie 
porozumienie. To oznacza, że re-
monty dróg wojewódzkich będzie 
mogła wykonać gmina i odwrotnie.

Pomocna? 
Władze Pruszkowa widzą w usta-
wie duże szanse na usprawnienie 
m.in. komunikacji, a głównie kwe-
stii jej fi nansowania. 

– Ustawa metropolitalna da-
je nam swego rodzaju podsta-
wę prawną do tego, by sąsiednie 
gminy partycypowały w kosztach 
SKM i wspólnego biletu – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. I dodaje: – Minusem 
jest to, że ustawa nie nakłada na 
związki metropolitalne obowiąz-
ku współpracy w zakresie m.in. 

Do zatwierdzenia wniosku 
o utworzenie związku koniecz-
na jest akceptacja Rady Mini-
strów. Co więcej, nie obędzie się 
to bez pozytywnej opinii rad: co 
najmniej 70 proc. rad gmin, 50 
proc. rad powiatów oraz 70 proc. 
rad miast na prawach powiatu. 
Związki będą miały także swoje 
„budżety”, na które składać się bę-
dzie udział we wpływach z podat-
ku PIT w wysokości 5 proc. oraz 
składki członków.

Plusy metropolii
Gdyby związek metropolital-
ny powstał wokół Warszawy to 
mieszkańcy całej aglomeracji 
odczuliby wiele pozytywnych 
zmian. Jedną z najistotniejszych 
jest usystematyzowanie działania 
komunikacji miejskiej. 

Główną zmianą byłyby stre-
fy biletowe. Dziś pokrywają się 
one najczęściej z granicami ad-
ministracyjnymi. Po utworzeniu 
związku strefy będzie można wy-
znaczać m.in. na podstawie re-
alnych odległości od ważnych 
punktów przesiadkowych. To 
oznacza, że Pruszków i Piastów 
mogłyby się znaleźć w I strefi e bi-
letowej ZTM, a co za tym idzie 
pasażerowie mogliby kupować 
znacznie tańsze bilety. 

Ale nie tylko o komunikację 
chodzi. Związki metropolitalne 
umożliwią również realizowanie 
zadań należących do innych jed-
nostek samorządu terytorialne-
go. Wystarczy tylko, że wcześniej 
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Nie ta zniżka, będzie mandat

REGION
Podczas podróży 
kolejkami WKD dochodzi 
do dziwnej sytuacji. 
Kiedy zakupimy bilet 
z mniejszą zniżką niż nam 
przysługuje – 50 proc., 
a nie 51 proc. dostaniemy 
mandat. Dlaczego?

W tej sprawie napisała do nas 
czytelniczka. – Podróżuję War-
szawską Koleją Dojazdową od 
dawna. Jestem studentką i przy-
sługują mi zniżki w wysokości 
51 proc. Jednak nieświado-
mie kupiłam droższy o 4 gro-
sze bilet ze zniżką 50 proc. i ku 
mojemu ogromnemu zasko-
czeniu wlepiono mi mandat 
– czytamy w mailu wysłanym na
kontakt@wpr24.pl.

O wyjaśnienie zwróciliśmy 
się do przewoźnika. – W opi-
sywanym przypadku wymiar 
ulgi przeznaczonej dla studen-
tów wynosi 51 proc., od które-
go spółka otrzymuje należny 
zwrot z tytułu honorowania 
ulgi ustawowej. Natomiast za-
kupiony bilet w kwocie odpo-
wiadającej 50 proc. ceny biletu 
normalnego, którego podróż-
ny nie był w stanie poświadczyć 

określonym dokumentem, sta-
nowił skorzystanie z ulgi han-
dlowej, włączonej do oferty 
przewozowej na podstawie wła-
snych postanowień przewoźni-
ka – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej.

W związku z tym jeżeli pa-
sażer zakupi bilet z ulgą i nie 
będzie w stanie jej udoku-
mentować, to dostanie mandat. 
W takim wypadku kontroler nie 
będzie brał pod uwagę czy bilet 
jest droższy lub tańszy.
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Pasażer ma jedno wyjście: 
złożyć skargę. – W każdej in-
dywidualnej sytuacji w przy-
padku wystawienia wezwania 
do zapłaty podróżny ma moż-
liwość skierowania odwołania 
od podjętych decyzji, w ramach 
procedury rozpatrywania skarg, 
wniosków i reklamacji – infor-
muje Kulesza.  (SD) 

Pasażer ma 
jedno wyjście: 
złożyć skargę

Piątek, 23 Października 2015
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Ustawa może wpłynąć pozytywnie m.in. na komunikację w naszym regionie
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25 lat wolności gospodarczej

Rok 1989. Dorobek PRL-u został 
potępiony w czambuł. Tereny Za-
kładów Mechaniczno-Precyzyj-
nych MERA Błonie służą obecnie 
za magazyny. Na miejscu Fabryki 
Narzędzi Chirurgicznych i Den-
tystycznych MIFAM w Milanów-
ku znajduje się Tesco i chiński 
market. Na terenie największe-
go zakładu pracy w Pruszkowie 
– ZNTK – ulokowało się centrum 
logistyczne. Każdy z nas może do-
pisać kolejne pozycje do tej listy. 
Zachęcam. W okolicach Warsza-
wy kwitła tzw. drobna przedsię-
biorczość. Obok wielu domów stał 
warsztat czy pracownia, rozwijało 
się ogrodnictwo. To już przeszłość. 

Dzisiaj rzesza mrówek jedzie 
rano 1,5 godziny do pracy w War-
szawie, a po południu następne 
1,5 godziny wraca do domu. Niby 
ludzie pracują w bardzo ważnych 
instytucjach, agencjach, urzę-
dach, korporacjach, ale jakoś 
nie czują się specjalnie zawodo-
wo usatysfakcjonowani ani spo-
łecznie przydatni.

Jest zatem co odbudowywać. 
Ważne jest stworzenie przyjaznych 
warunków dla drobnej przedsię-
biorczości. Potrzebne są niskie 
i proste podatki, proste, zrozumia-
łe i stabilne prawo. Oczywiście nie 
samą drobną przedsiębiorczością 
Polska żyje. Od XIX w. jeszcze do 

niedawna byliśmy inżynierską po-
tęgą. Polscy inżynierowie nie tylko 
budowali drogi, mosty czy koleje na 
wszystkich kontynentach. Budo-
waliśmy całe fabryki w wielu kra-
jach świata. Warto powrócić do tej 
tradycji. W taki właśnie sposób 
po zapaści przemysłu hutnicze-
go i węglowego w Zagłębiu Ruhry 
w Niemczech postawiono na no-
gi cały region. Liczne fi rmy inży-
nierskie dają pracę technologom, 
kooperantom, budują prototypy, 
rozwijają laboratoria. Potrze-
bują, ale i kształcą specjalistów. 
Z pracy kasjera w markecie czy 
przedstawiciela handlowego nie 
dojdziemy do dobrobytu.

Coraz dalej jeździmy do pracy, coraz mniej czasu i siły mamy dla naszych rodzin, 
coraz trudniej o wymierny efekt naszych starań

Agnieszka Szonert, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistka, przedsiębiorca. 
www.agnieszkaszonert.pl            Agnieszka Szonert

Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach restrukturyzacji, prywatyzacji, budo-
wy nowych firm, na rynkach kapitałowych, w firmach doradczych, firmach produkcyj-
nych oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Pracowała jako analityk fi nansowy 
i strategiczny, doradca, członek zarządu i rad nadzorczych. Obok wiedzy makroekonomicznej 
zna w praktyce funkcjonowanie przedsiębiorstw od strony właściciela, zarządzającego, pra-
cownika i rynku.

Aktywnie wspiera organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt.

www.agnieszkaszonert.pl            Agnieszka Szonert

reklAmA

eweLinA 
LAtoSek

REGION
Trwa internetowa zbiórka 
podpisów pod petycją 
przeciw wycince drzew 
na linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Jednocześnie Urząd 
Transportu Kolejowego 
pracuje nad zmianą 
przepisów.

O planach usunięcia cen-
nej roślinności w bez-
pośrednim sąsiedztwie 

torów WKD informowaliśmy 
wielokrotnie. Przypomnijmy. 
Urząd Transportu Kolejowego 
nakazał przewoźnikowi wycin-
kę drzew rosnących w odległości 
mniejszej niż 15 metrów od osi to-
ru. Oznacza, to że pod topór trafi ć 
może nawet 2 tys. okazów. W tym 
te zdrowe, nie stanowiące real-
nego zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa ruchu kolejek. 

Decyzja UTK wywołała sprze-
ciw mieszkańców i lokalnych 
samorządów. Nic dziwnego, bo 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
od zawsze kursowała przez tere-
ny zielone, a projektowana była 
jako dojazd do miast-ogrodów. 
Brak zgody na wycinkę zdro-
wych drzew zapowiedziało sta-
rostwo powiatowe w Pruszkowie, 
urzędy miast i gmin m.in. w Pod-
kowie Leśnej i Michałowicach. 
Teraz do zorganizowanego pro-
testu mogą dołączyć mieszkań-
cy. W sieci pojawiła się strona 
internetowa kolejnadrzewa.pl, 
na której zbierane są podpisy pod 
petycją o zaniechanie prac zwią-
zanych z wycinką do czasu zapo-
wiadanej zmiany prawa. W ciągu 
kilku dni pod apelem podpisało 
się ponad 1,7 tys osób. 

Wspomniana zmiana przepi-
sów jest brana pod uwagę przez 

zakończona i będzie w dalszym 
ciągu sukcesywnie prowadzo-
na. Do zakończenia inwentary-
zacji oraz uzyskania zezwoleń na 
wycinkę nie jesteśmy w stanie 
oszacować, ilu drzew ostatecz-
nie dotyczyć będą prace – mó-
wi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. I dodaje: – Do 
początku października ziden-
tyfikowano niewiele ponad
170 drzew, w odniesieniu do któ-
rych wystosowano 11 wystąpień 
do zainteresowanych organów 
administracyjnych o wyraże-
nie zgody na wycinkę. W chwili 
obecnej nie jest możliwe okre-
ślenie przybliżonego terminu 
zakończenia inwentaryzacji.

Kiedy wycinka ruszy? – Prace 
w terenie będą mogły rozpocząć 
się po ewentualnym uzyskaniu 
zgody. Po jej uzyskaniu spółka 
podejmie działania w kierunku 
realizacji wycinki. Dotychczas 
spółka otrzymała odpowiedzi od 
dwóch organów administracyj-
nych: Urzędu Dzielnicy Warsza-
wa-Włochy oraz Urzędu Gminy 
Grodzisk Mazowiecki obejmu-
jące zgodę na przeprowadze-
nie wycinki drzew odpowiednio 
w rejonie przystanku osobowego 
Warszawa Raków oraz na terenie 
siedziby spółki w Grodzisku Ma-
zowieckim – informuje Kulesza. 
Jak zaznacza, WKD nie podjęła 
jeszcze decyzji czy będzie wnio-
skować o zmianę terminu reali-
zacji nakazu UTK. 

Urząd Transportu Kolejowego 
i ministerstwo infrastruktury. 
Prace nad nowymi regulacjami 
trwają. Jak nieoficjalnie udało 
nam się ustalić, zmiana będzie po-
legała na wydłużeniu terminu dla 
WKD tak, aby przewoźnik bez ko-
nieczności rozpoczęcia prac mógł 
doczekać nowelizacji. Czyli zgod-
nie z postulatem mieszkańców 
i stowarzyszeń lokalnych. 

Formalnie jednak do momen-
tu, gdy pojawi się ofi cjalna decy-
zja w tej sprawie WKD nie może 
zaniechać działań zmierzających 
do realizacji obowiązującego 

Mieszkańcy walczą o drzewa
Przeciwko wycince drzew na linii WKD protestują też internauci
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W sieci pojawiła 
się strona 
kolejnadrzewa.pl, 
na której zbierane są 
podpisy pod petycją 
o zaniechanie prac 
związanych 
z wycinką 

nakazu. Czasu nie zostało wie-
le, bo zakończenie prac nastą-
pić ma do 29 lutego 2016 r. Na 
jakim etapie są przygotowania? 
– Inwentaryzacja drzewostanu, 
który zostałby objęty wnioska-
mi o wycinkę nie została jeszcze 
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PRUSZKÓW
W Pruszkowie panie będą mogły 
podzielić się doświadczeniami w ra-
mach biznesowo-networkingowych 
śniadań dla przedsiębiorczych ko-
biet. Jakie są cele spotkań? Przede 
wszystkim organizatorzy chcą wy-
promować lokalne kobiece bizne-
sy oraz tworzyć sieć kontaktów. 

Pierwsze spotkanie 27 października 
o godz. 9 w Pruszkowie. Prelegent-
kami będą Anna Kupisz-Cichosz, 
przedsiębiorca, pomysłodawczyni 
inicjatywy Firma jest Kobietą, współ-
właścicielka spółki Softway, oraz 
Katarzynka Gruk, beauty coach i za-
łożycielka Akademii Szczęśliwych 

Biznesowe śniadania 
dla przedsiębiorczych kobiet

Kobiet. Podczas śniadania odbędą 
się seminaria „Strategia rynkowa 
kobiecej fi rmy” oraz „Odkryte pięk-
no – wizerunek kobiety sukcesu”. 
Więcej informacji na stronie bizne-
sowe-sniadanie.evenea.pl. Patronat 
medialny nad wydarzeniem objęła 
„Gazeta WPR” i portal wpr24.pl. (JM)
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Pojemniki 
z czipami
BRWINÓW
Ciekawa zmiana 
w polityce śmieciowej 
gminy Brwinów. 
Pojemnik na odpady 
zostanie wyposażony 
w czip.

Brwinów rozstrzygnął prze-
targ na wywóz odpadów. Wy-
łoniona fi rma ma realizować 
zadanie do 31 grudnia 2017 r. 
Dla mieszkańców teoretycznie 
nic się nie zmienia. Harmono-
gram odbioru odpadów nadal 
obowiązuje, opłaty zostają na 
tym samym poziomie. Ale jest 
nowość: pojemniki na śmieci 
będą posiadały czipy.

Dlaczego gmina zdecy-
dowała się na taki krok? 
– Uszczelniamy system odbio-
ru odpadów. Każdy pojemnik 
przed opróżnieniem będzie 
zważony. Przyjeżdża firma, 
skanuje pojemnik, następnie 
go waży i będzie odnotowane, 
ile śmieci w masie odpadów 
w tym dniu zostało opróżnio-
nych z kosza z danej posesji 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów.

I dodaje: – W takim przy-
padku dostajemy informację, 
ile śmieci jest produkowa-
nych przez dane gospodar-
stwo. Po drugie, nie będą 
odbierane odpady z pojem-
ników, które nie są zaczipo-
wane. Jeśli ktoś nie złożył 
deklaracji śmieciowej będzie 
musiał się zgłosić i zostanie 
to odnotowane w systemie. 

„Zaczipowane” pojemniki 
mają jeszcze inne plusy. – Bę-
dzie nam łatwo kontrolować 
czy nie ma sytuacji, w której 
produkowana jest zbyt duża 
ilość śmieci, a w deklaracji są 
umieszczone tylko dwie oso-
by. Dodatkowo dzięki zaczipo-
wanym pojemnikom będziemy 
mogli sprawdzać jak wyglą-
da segregacja. Jeśli ktoś zgła-
sza, że segreguje śmieci i płaci 
9,40 zł za osobę, a okazuje się, 
że tego nie robi, to będziemy 
z nim rozmawiać i nakłaniać do 
zmiany postępowania.  (JM) 

– Uszczelniamy 
system odbioru 
odpadów – mówi 
burmistrz Kosiński
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RASZYN
Kto od stycznia będzie 
świadczył usługi 
medyczne w raszyńskiej 
przychodni? Władze gminy 
analizują pięć ofert, jakie 
wpłynęły w postępowaniu 
przetargowym.

Z końcem tego roku wygasa 
umowa dzierżawy obiek-
tu przy ul. Poniatowskie-

go z ZOZ Ochota, który dotąd był 
operatorem Centrum Medyczne-
go i odpowiadał za poziom opieki. 
Do pracy przychodni pojawiały się 
jednak zastrzeżenia. Pacjenci skar-
żyli się na zbyt długie oczekiwanie 
na wizytę, niewystarczającą obsa-
dę lekarską i absencję specjalistów. 
Wielu pacjentów zdecydowało się 
przenieść do innych placówek. 

Umowa z nowym operatorem 
ma zostać skonstruowana tak, aby 
uniknąć problemów z przeszło-
ści. Choć nie jest wykluczone, że 
nowym dzierżawcą centrum bę-
dzie... stary. ZOZ Ochota też złożył 
swoją propozycję w przetargu. Po-
dobnie jak cztery inne podmioty. 
Kiedy poznamy zwycięzcę? – Ko-
misja jest w trakcie pracy i oce-
niania ofert. Chcemy kilka z tych 
ośrodków odwiedzić, sprawdzić 
jak w praktyce wygląda ich praca, 
być może zasięgnąć także opinii 
pacjentów – mówi Andrzej Zarę-
ba, wójt Raszyna. Jak dodaje, roz-
strzygnięcie powinniśmy poznać 
na początku listopada. – Chcemy 

funkcjonować ma gabinet zabie-
gowy, punkt pobrań i szczepień. 
Pacjenci będą przyjmowani przez 
minimum trzech lekarzy rodzin-
nych (bądź dwóch lekarzy i jedne-
go lekarza dyżurnego) oraz dwóch 
lekarzy pediatrów. W przypadku 
zwiększenia liczby pacjentów ka-
dra lekarska ma ulegać zwiększe-
niu. W przypadku nieobecności 
medyków konieczne będzie za-
pewnienie ich zastępstwa. 

Do części planów odnośnie 
przychodni zastrzeżenia zgłosi-
ło Biuro Polityki Zdrowotnej m. 
st. Warszawy. Chodzi o usługi me-
dyczne które nie są objęte kontrak-
tem z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, a mają być w centrum 
świadczone. Formalnie można je 
uznać za komercyjne. Te zarzuty 
władze Raszyna odrzucają. Wójt 
Zaręba: – To ocena tendencyjna. 
Cel publiczny zostanie zachowany, 
a wszystkie usługi będą bezpłat-
ne, także te nieujęte w kontrakcie 
z NFZ. Taki warunek postawili-
śmy w przetargu. 

podjąć decyzję w miarę szybko, 
aby umożliwić wyłonionemu 
operatorowi przygotowanie się 
do przejęcia ośrodka – wyjaśnia.

Jakie warunki musi spełnić 
dzierżawca? W umowie zosta-
nie zobowiązany do świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w pełnym zakresie, czyli opieki 

Pięciu chętnych na centrum
Na początku listopada powinien być znany operator 
raszyńskiej przychodni przy ul. Poniatowskiego
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Umowa z nowym 
operatorem ma zostać 
skonstruowana 
tak, aby uniknąć 
problemów 
z przeszłości

lekarza we wszystkich grupach 
wiekowych w tym lekarza pedia-
try, pielęgniarki i położnej, a także 
stomatologa, lekarzy specjali-
stów i rehabilitanta. W centrum 

Uwaga, groźny tlenek węgla
REGION
Pięć osób z Pruszkowa 
trafiło do szpitali 
po zatruciu tlenkiem 
węgla. Podobne 
przypadki miały 
miejsce w Owczarni 
i Brwinowie. 

W Pruszkowie do zatrucia czadem 
doszło 20 października w jednym 
z domów przy ulicy Porzeczko-
wej. Poszkodowane osoby to ro-
dzina: ojciec, matka i trójka dzieci. 
– Domownicy podtruli się tlen-
kiem węgla i trafi li do szpitali – 
powiedziała asp. Karolina Kańka, 

rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Wszystkie osoby były wydolne 
i przytomne – mówiła Magdale-
na Orłowska, rzecznik prasowy 
Falck Medycyna.

Co było przyczyną zatrucia? 
– Prawdopodobnie niespraw-
ne działanie gazowego ogrzewa-
cza wody – powiedział kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komen-
dy Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. 

Kolejny przypadek, tego sa-
mego dnia. Tym razem w Ow-
czarni (gmina Brwinów). – Męż-
czyzna wraz z kobietą zatruli się 

czadem. Przewieziono ich do 
szpitala – informowała Mad-
galena Orłowska.
To nie koniec. W nocy z 20 na 21 
października w Brwinowie tlen-
kiem węgla lekko zatruła się star-
sza kobieta. – Na miejscu była 
przytomna, w stabilnym stanie. 
Została odwieziona do szpitala 
– twierdziła Magdalena Orłow-
ska. Co było powodem zatrucia? 
– Jedną z przyczyn jaką bierze-
my pod uwagę jest stary piec ga-
zowy – mówił mł. bryg. Lesław 
Pawul z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie.  (SD)

Uwielbiają zdrowo gotować
PRUSZKÓW
To sukces na skalę 
całego kraju. 
Uczniowie klasy 2e 
z pruszkowskiego 
Gimnazjum nr 4 wygrali 
ogólnopolski konkurs 
„Uwielbiam gotować 
z Lubellą”.

W połowie września rozpoczął 
się program edukacyjny o roli 
produktów zbożowych w diecie 
„Lubella inspiruje i edukuje”. Ce-
lem projektu było zachęcenie 
gimnazjalistów do odpowied-
niego odżywiania i uzmysłowie-
nia im jak ważna w życiu każdego 
człowieka jest zbilansowana die-
ta. To, co zjemy, wpływa na na-
sze zdrowie i sprawność fi zyczną. 
Specjalnie w tym celu powstały 
materiały edukujące, z których 
mogli korzystać nauczyciele 
prowadzący grupy młodzieży.

Konkurs w Gimnazjum nr 4 
im. Jana Pawła II w Pruszkowie 
koordynowała Izabela Żywicka, 

nauczyciel biologii. To dzięki jej 
warsztatom uczniowie gimna-
zjum wraz ze swoimi rodzicami 
przygotowali konkursowe dania. 
– Na samym początku potrawy 
postanowiliśmy zaprezentować 
w szkole. Uczniowie przynosi-
li wykonane przez siebie po-
siłki i degustowali. Przepisy 
kulinarne prac konkursowych 
wraz z ich fotografi ami zostały 
wysłane do organizatora. Kla-
sa 2e zajęła pierwsze miejsce. 
Bardzo cieszymy się z sukce-
su naszych podopiecznych
– mówi Izabela Żywicka.

Z całej Polski nadesłano 
470 prac. Nagrodą w konkur-
sie były warsztaty kulinarne 
dla całej klasy poprowadzo-
ne przez Piotra Ceranowicza, 
uczestnika 3. edycji programu 
telewizyjnego „Top Chef” oraz 
dietetyczkę Annę Różyk. Re-
lacja z warsztatów będzie za-
prezentowana 23 października 
o godz. 8 w programie śniada-
niowym TVP2.  (SD) 
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 Zwycięscy uczniowie klasy 2e z Gimnazjum nr 4 
w Pruszkowie  
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Kiedy otworzą Mszczonowską?
JANKI
We wrześniu drogowcy 
przystąpili do 
rozbiórki nawierzchni 
ul. Mszczonowskiej. 
Na części jezdni 
ułożono już nowy asfalt. 

Kierowcy z niecierpliwością 
czekają na otwarcie całej drogi, 
gdyż zapobiegłoby to korkom 
w al. Krakowskiej. Na w miarę 
szybkie udostępnienie Mszczo-
nowskiej liczą m.in. włodarze 
gminy Raszyn. – Drogowcy mó-
wią, że Mszczonowska będzie 
oddana w grudniu, ale liczę na 
wcześniejsze udostępnienie jej 
dla ruchu. Tak naprawdę tam 
już niewiele brakuje do końca 
– mówi Mirosław Chmielewski, 

pełnomocnik wójta gminy Ra-
szyn ds. rozwoju. Trwają prace 
na fragmencie al. Krakow-
skiej. Drogowcy zrywają na-
wierzchnię, a kierowcy mogą 
korzystać jedynie z dwóch pa-
sów. To nie koniec prac. Po-
tem drogowcy przeniosą się 
na kolejny odcinek tej trasy. 
Chmielewski: – Jeśli otworzą 
Mszczonowską to Krakow-
ska może być „pielęgnowana” 
jeszcze przez miesiąc. Wtedy 
będzie miało to znaczenie lo-
kalne. Nasi mieszkańcy upora-
ją się z tym. Drogowcy muszą 
przebudować skrzyżowanie 
Krakowskiej z Katowicką na 
starym miejscu i cały ruch bę-
dzie kierowany w prawo, na 
Katowice i Mszczonów.  (JM) 



MILANÓWEK
Nawierzchnie ulic Wesoła, Wiśnio-
wa i Makowa w Milanówku zosta-
ną ponownie utwardzone. Obecne 
nie są w zbyt dobrym stanie. Szcze-
gólnie daje się to we znaki, gdy 
popada deszcz – woda stoi w nie-
równościach tworząc niebezpiecz-
ne dla jadących kierowców „ukryte 

dziury”. A jaki zakres robót obejmie 
modernizacja tych ulic? Uzupełnie-
nione zostaną ubytki podbudowy, 
nawierzchnie ponownie utwardzo-
ne. Będzie to polegało na spryskaniu 
ulic lepiszczem asfaltowym z gry-
sami. Dodatkowo zostaną wykona-
ne progi spowalniające z kostki na 

Wesoła, Wiśniowa i Makowa
będą ponownie utwardzone

podłożu betonowym oraz według 
stałej organizacji ruchu zrobione 
będzie oznakowanie drogowe. Na 
uporanie się z powierzonym zada-
niem wykonawca będzie miał czas 
najpóźniej do 15 grudnia tego ro-
ku. Całość robót zostanie objęta 
24-miesięczną gwarancją. (SD)

7GAZETA WPRWPR24.pl Wiadomości

1. Janusz Piechociński

3. Artur Dębski

5. Radosław Rybicki

7. Dariusz Grzegorz Grajda

9. Marek Zdzisław Wieżbicki

11. Agnieszka Maria Kuźmińska

13. Przemysław Cichocki

15. Paweł Marcin Bednarczyk

17. Agnieszka Gryglas

19. Adam Markuszewski

21. Magdalena Górska

23. Aleksandra Wojciechowska

2. Bożena Jadwiga Żelazowska

4. Dorota Janina Stalińska

6. Józef Zalewski

8. Sylwester Jagodziński

10. Mirosław Antoni Pszonka

12. Marek Bogusław Książek

14. Magdalena Biernacka

16. Ilona Nasiadka

18. Emil Krzysztof Sawicki

20. Krzysztof Radkowski

22. Jolanta Nowak

24. Erwina Lilia Ryś-Ferens

prezes PSL, wicepremier, minister gospodarki, 
wieloletni poseł, wieloletni pracownik naukowy 
SGH

minister w Urzędzie ds. Kombatantów, radna Sejmi-
ku, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Woje-
wództwa

poseł na Sejm, pracował m.in. w Komisjach: ds. 
Służb Specjalnych, Ustawodawczej, Sprawiedli-
wości i Praw Człowieka

aktorka, poetka, doświadczony samorządowiec, 
zasiadała w Radzie Miasta Milanówka, radna Wo-
jewództwa Mazowieckiego

dyrektor Departamentu Rolnictwa w Urzędzie 
Marszałkowskim, odpowiada za wdrażanie euro-
pejskiego PROW na Mazowszu

doświadczony samorządowiec, wieloletni bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno, od 2010 roku 
radny Powiatu Piaseczyńskiego

przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, po-
zyskiwał fundusze europejskie, inżynier elektryk

dziennikarz, zastępca burmistrza Wołomina, 
wspiera inicjatywy na rzecz budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego i informacyjnego

starosta grodziski, za najważniejsze uważa służ-
bę zdrowa i modernizację dróg

doświadczony samorządowiec radny Powiatu 
Otwockiego, do 2014 roku wicestarosta, obecnie 
starosta otwocki

radna Powiatu Pruszkowskiego, 
autorka m.in. materiałów dydaktycznych i metodolo-
gicznych dla nauczycieli

zastępca burmistrza Błonia. Specjalista z zakresu zarzą-
dzania organizacjami pomocy społecznej

doradca wicepremiera, radny Legionowa pracuje 
społecznie w lokalnym stowarzyszeniu „Razem 
dla Legionowa”

wieloletni pracownik administracji samorządo-
wej, od 2014 roku starosta powiatu nowodwor-
skiego

doświadczeny w samorządzie gminnym na sta-
nowiskach urzędniczych. Burmistrza Tłuszcza

specjalistka do spraw funduszy unijnych, prezes 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

ekonomistka, pracuje w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie, z samorządem terytorialnym zwią-
zana od 2006 roku

instruktor sportu w żeglarstwie i narciarstwie 
zjazdowym, student administracji

animator kultury i organista, twórca Forum 
Mieszkańców Kobyłki i Informacyjnej Kobyłki

pracuje z młodzieżą trudną, trener zapasów, 
masażysta, terapeuta EEG biofeedback, strażak-
-ratownik

producentka i kurator teatralny, wolontariuszka, 
działaczka Stowarzyszenia Paczka Pomysłów, au-
torka bloga Kultura nie boli

ekonomistka, kierownik wołomińskiego Biura Po-
wiatowego, aktywna działaczka społeczna

tańczyła w zespole ludowym „Promyki”, student-
ka Finansów i Rachunkowości na SGGW

wybitna sportsmenka, mistrzyni Polski, medalist-
ka mistrzostw Europy i świata, olimpijka, radna 
Województwa Mazowieckiego. 
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AnnA 
SołtySiAk

REGION
Kierowcy niecierpliwie 
oczekują fi nału budowy 
trasy S8 Opacz 
– Paszków. Podobnie 
jak mieszkańcy 
Sękocina i Słomina, gdzie 
prowadzone są prace. 
Czy jest szansa 
na zakończenie robót 
przed terminem?

Budowa zamiejskiego od-
cinka trasy S8 Opacz 
– Paszków ruszyła we 

wrześniu 2013 r. Trasa, która po-
tocznie nazywana jest obwod-
nicą Raszyna w całości ma być 
gotowa w grudniu tego roku. Jed-
nak drogowcy oddają ją na raty. 
W lipcu otwarto dla ruchu głów-
ny ciąg drogi od węzła Opacz do 
węzła Janki, a od września kie-
rowcy mogą korzystać z łącznika 
ekspresówki z drogą krajową nr 
7. Trwają prace na pozostałych 
odcinkach trasy. 

Zapytaliśmy drogowców na ja-
kim etapie są roboty. – Poziom 
zaawansowania prac na trasie 
S8 Opacz – Paszków wynosi ok. 
80 proc. Do wykonania pozosta-
ły: roboty nawierzchniowe, bru-
karskie, mostowe, odwodnienie, 
budowa oświetlenia i elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, oznakowanie poziome i pio-
nowe, ustawienie sygnalizacji 
świetlnej, montaż ekranów aku-
stycznych, wykonanie prac po-
rządkowych i zieleń – wylicza 
Jan Krynicki, rzecznik prasowy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. I dodaje: – Po-
zostały zakres robót jaki został do  
zrobienia jest wykonywany pod 
ruchem, co jest niezwykle trud-
nym zadaniem. Ponadto niektó-
re prace wymagają odpowiednich 

Czy oddadzą trasę S8 przed terminem?
warunków atmosferycznych, któ-
re są zmienne.

Czy jest szansa, aby pozosta-
ły fragment trasy też został od-
dany przed czasem? Drogowcy 
nie mówią tego wprost, ale... 
– Termin zakończenia kontraktu 
to grudzień bieżącego roku. Mo-
bilizujemy wykonawcę, by wy-
konywał prace jak najszybciej 
i oczywiście zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Prowadzimy rów-
nież bieżący monitoring zarówno 
postępu prac, ale przede wszyst-
kim jakości realizowanych zadań 
– podkreśla Jan Krynicki. 

GDDKiA wybrała już fi rmę, kóra 
zajmie się rozbudową pierwsze-
go fragmentu. To Przedsiębior-
stwo Usług Technicznych Intercor. 

O tym, kto zbuduje fragment 
Przeszkoda – Radziejowice mie-
liśmy dowiedzieć się w trzecim 
kwartale br. Jednak już na tym 

etapie drogowcy złapali „opóź-
nienie”. Krynicki: – Umowa dla 
zadania S8 Radziejowice-Prze-
szkoda nie została podpisana. 
Trwa badanie ofert. Planowa-
ny, a więc nie ostateczny, ter-
min rozstrzygnięcia przetargu 
to listopad. 

To nie koniec inwestycji GDD-
KiA w tym rejonie. Drogowcy 
chcą przystosować krajową 
„ósemkę” do parametrów trasy 
ekspresowej. Chodzi tu 20-ki-
lometrowy odcinek pomiędzy 
Paszkowem a Radziejowicami. 
Trasa ma być przedłużeniem S8 
w kierunku Katowic i Wrocławia. 
„Nowa” droga będzie miała dwie 
jezdnie, na każdej z nich plano-
wane są trzy pasy ruchu. Założo-
no też budowę czterech węzłów: 
w Żabiej Woli, Siestrzeni, Mło-
chowie i Nadarzynie. Trasa ma 
być gotowa w czwartym kwar-
tale 2018 r.

Rozbudowę „ósemki” podzie-
lono na dwa etapy. Pierwszy 
obejmuje fragment od Paszkowa 
do Przeszkody, a drugi to odci-
nek Przeszkoda – Radziejowice. 

Trasa, która 
potocznie nazywana 
jest obwodnicą 
Raszyna w całości 
ma być gotowa 
w grudniu tego roku
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Szlachetna akcja z rekordem
OTRĘBUSY
W akcji bicia rekordu 
w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 
wzięły udział 88 444 
osoby. Swoją obecność 
w wydarzeniu zaznaczył 
też zespół „Mazowsze”.

W 2013 r. w całym kraju w ak-
cji wzięło udział 83 111 osób, a w 
2014 roku – 67 396. W tym roku 
na liście były zgłoszone 88 444 
osoby z 1041 instytucji z całe-
go kraju.

W akcji brali udział uczniowie 
ze szkół podstawowych, insty-
tucje rządowe oraz pozarządo-
we, uczelnie, szkoły prywatne, 
fi rmy. Podstawowe hasło doty-
czyło bicia rekordu, ale cel był 
inny. Chodziło o edukację i spo-
pularyzowanie wiedzy z zakre-
su niesienia pierwszej pomocy.

W tej szlachetnej inicjatywie 
wzięli też udział artyści i pra-
cownicy Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” w Otrębusach. – Do ak-
cji przystąpiło 82 uczestników. 
Przy przygotowaniach pomaga-
ła większa liczba osób, w trak-
cie bicia rekordu nie brakowało 
również kibiców – mówi Wio-
letta Milczuk, kierownik baletu 
w zespole „Mazowsze”.

I dodaje: – Nasz zespół lubi 
brać udział w takich akcjach. 
To ważna i słuszna idea. Teraz 
wiemy w praktyce jak to wszyst-
ko wygląda. Sądzę, że sama jes-
tem gotowa do ratowania oso-
by w sytuacji zagrożenia. Po ca-
łej akcji mieliśmy próbę i ema-
nowała na niej fajna energia. Ze-
spół bardzo pozytywnie i przy-
chylnie odebrał tę inicjatywę. 
Będziemy się angażować w ta-
kie wydarzenia.  (JM) 

Piątek, 23 Października 2015
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WOLICA
W sobotę (17 października) rano 
w miejscowości Wolica znaleziono 
ciało 69-letniego mężczyzny.  
Informację na ten temat otrzy- 
maliśmy na skrzynkę kontakt@ 
wpr24.pl. – Podobno dziś w nocy po-
licjanci znaleźli zwłoki na przystan-
ku autobusowym w Wolicy. Było 

tam bardzo dużo radiowozów – czy-
taliśmy w wiadomości. – Wezwanie 
otrzymaliśmy o godz. 5.32 od osoby, 
która przejeżdżała obok przystanku 
w Wolicy i zauważyła leżącego tam 
człowieka. Na miejscu pojawiło się 
też pogotowie ratunkowe. Nie pomo-
gło podjęcie reanimacji, stwierdzono 

Na przystanku znaleziono 
ciało mężczyzny

zgon mężczyzny – mówiła asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik pruszkowskiej 
policji. Jakie mogły być przyczyny 
śmierci? Asp. Kańka: – Za wcześnie 
o tym mówić. Ciało 69-latka decyzją 
prokuratora zostało przekazane  
do zakładu medycyny sądowej,  
aby wykonać sekcję. (EL)

Wiadomości

Wielki świerk 
trafił do parku
PODKOWA LEŚNA
Trwają prace 
w Parku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej 
w Podkowie. 
Mieszkańcy mogą 
już podziwiać 
ogromny świerk.

Po pierwszym etapie robót, 
który dotyczył modernizacji 
nawierzchni oraz wykonania 
instalacji zewnętrznej przy-
szedł czas na zieleń. W parku 
posadzono m.in. świerk pospo-
lity o wysokości prawie 7 me-
trów. W tym celu niezbędny 
okazał się dźwig (patrz zdję-
cie). Wokół bryły korzeniowej 
zastosowano system napowie-
trzająco-nawadniających z rur 
perforowanych. – W planach 
był trzymetrowy świerk, a po-
jawił się siedmiometrowy. To 
kawał drzewa. Świerk został 
zafundowany przez wykonaw-
cę prac – wyjaśnia Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Lesnej.

Podkowiański magistrat 
postanowił odzyskać park 
dla mieszkańców. Wcześniej 
teren był zakrzaczony, ma-
ło estetyczny. Po rewitaliza-
cji park ma stać się miejscem, 
gdzie każdy chętnie pospace-
ruje i odpocznie.  (JM) 

AnnA SołtySiAk
Seweryn DębińSki

PRUSZKÓW
Chcielibyśmy już  
o przejściu podziemnym 
na dworcu w Pruszkowie 
negatywnie nie pisać,  
ale nie mamy wyboru...  

W pierwszych dniach 
funcjonowania (po re- 
moncie) tego przej-

ścia szyny dla rowerów nie było. 
A gdy się pojawiła, okazało się, że 
nie można z niej korzystać, bo jest 
zbyt blisko ściany. Po skargach ko-
lejarze wpadli na sposób rozwią-
zania problemu. – Szyna została 
spiłowana tak, by podróżni z ro-
werami mogli z niej korzystać. Wy- 
starczy pochylić jednoślad i moż- 
na łatwo go sprowadzić po szynie  
– tłumaczył Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK.

Byliśmy świadkami owego ła-
twego sprowadzania roweru. Już 
samo najechanie jednośladem na 

szynę sprawia kłopot. Niejedyny. 
Przy schodzeniu z rowerem w dół 
tylne koło ucieka z szyny na scho-
dy. Ostatecznie właściciele jedno-
śladów znoszą je „ręcznie”.

Zapytaliśmy więc kolejarzy czy 
sprawdzali przydatność szyny. Już 
bowiem na pierwszy rzut oka wi-
dać, że jest zbyt blisko ściany. Ja-
kubowski: – Przed oddaniem do 
użytku sprawdziliśmy nawet czy 
po szynie można sprowadzać ro-
wery z szeroką oponą. Wprowa-
dzenie czy sprowadzenie BMX nie 
sprawiało większych trudności.

Nie sprawiało, a sprawia... 
Tymczasem wyjście z sytuacji wy-
daje się proste. Zamiast piłowa-
nia szyny wystarczyło ją odsunąć 
od ściany o 10-15 cm. Jakubow-
ski: – Skonsultuję się w tej spra-
wie z kierownikiem. Może jest 
szansa na odsunięcie szyny o te 
kilka centymetrów.

Tyle o szynie, idźmy dalej. 16 
października jeden z mieszkań-
ców skorzystał z windy na dwor-
cowym przejściu. Z opłakanym 

Szyna i windy jak tor przeszkód
Sprawy przejścia podziemnego na dworcu cd.
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Mieszkania z historią w tle
PRUSZKÓW
Osiedle Nowe Miasto 
Pruszków powstaje, 
a tuż obok ma się pojawić 
galeria Nowa Stacja. 
Obie te inwestycje zajmą 
teren związany ściśle 
z dziejami miasta. Kiedyś 
działała tu bowiem 
Fabryka Obrabiarek 
„Mechanicy”.

„Mechanicy” – tak mieszkań-
cy Pruszkowa nazywali Zakła-
dy Przemysłowe Mechaników 
Polskich, które po wojnie zosta-
ły przemianowane na Zakłady 
Przemysłowe 1 Maja. Fabryka 
obrabiarek rozpoczęła działal-
ność w 1919 r. W trakcie wojny 
hale fabryczne zniszczono, ale 
zostały odbudowane. Przez lata 
„Mechanicy” dawali zatrudnienie 
mieszkańcom Pruszkowa i okolic.

W połowie lat 90. zakłady zli-
kwidowano, a swoistą „pamiąt-
ką” na mapie miasta pozostawały 
pofabryczne hale. Do czasu: bu-
dynki niszczały i w końcu je roze-
brano. Na ich miejscu powstaje 
osiedle mieszkaniowe, pojawi 
się też galeria handlowa.

Nowoczesne osiedle mieszka-
niowe Nowe Miasto Pruszków 
ma się stać (podobnie jak kiedyś 
„Mechanicy”) wizytówką miasta. 
Usytuowane w dogodnej lokali-
zacji, w pobliżu stacji PKP zachę-
ci tych, którzy poszukują nowego 
„M”. Dodatkowo po sąsiedzku 
ma powstać galeria handlowa 
Nowa Stacja, w której oprócz 
znanych marek odzieżowych, 
pojawi się też strefa rekreacji.

Wielu mieszkańców Prusz-
kowa z tęsknotą wspomina jed-
nak złote czasy „Mechaników”. 
Deweloper Grupa Jankowski 
Pulchny Górczak zapewnia, że 
historia miejsca, na którym bu-
dowane jest osiedle będzie w od-
powiednio zachowana. Od strony 
ul. Stalowej powstał plac Mecha-
ników, gdzie znajduje się tablica 
upamiętniająca założycieli za-
kładów. Niebawem na terenie 
osiedla stanie niecodzienny po-
mnik, czyli... obrabiarka.

To nie koniec. Mieszkańcy 
mogą zapoznać się z pamiątka-
mi po „Mechanikach” – dostęp-
ne są dwa albumy ze zdjęciami 
zakładów, księga pamiątkowa 
od 1945 r. uzupełniana do roku 
1995, książka Leszka Kożuszko 
„Zarys historii zakładów prze-
mysłowych 1 Maja” czy album 
„Zakłady Przemysłowe 1 Ma-
ja”. Te eksponaty można oglądać 
w biurze sprzedaży znajdują-
cym na terenie inwestycji przy 
ul. Mechaników 1 (naprzeciwko 
ZUS). Czynne jest ono od wtor-
ku do piątku w godz. 10–18 oraz 
w soboty w godz. 10–15. Przy 
okazji wizyty w biurze sprzeda-
ży można zobaczyć lokale, któ-
re oferuje deweloper i zapoznać 
się ze specjalną ofertą.  (AS)  
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Autoryzowany  
Dealer Opel – AutoWola 
otworzył już swój  
nowy Salon. 
 

Nowy salon Opla działa 
w Warszawie na Woli przy 
ulicy  Połczyńskiej 33. 

Nowoczesny design obiektu po-
zwala Klientom w komfortowych 
warunkach zapoznać się z ofertą 
salonu oraz całą gamą samocho-
dów  marki Opel. Na miejscu nożna 
uzyskać informację oraz skorzy-
stać z usług kredytowych, ubezpie-
czeniowych. W sklepie możemy  
kupić części i akcesoria do samo-
chodu Opel,

Na tym nie koniec. Przy salo-
nie  działa autoryzowany serwis 
Opla pracujący od poniedział-
ku do piątku w godzinach 6-22  
a w sobotę od godz. 8-15.

Na Klientów czekają profesjo-
nalni pracownicy zachęcając do 
korzystania z ofert promocyjnych 
z niespotykanymi dotąd rabatami 
i warunkami sprzedaży oraz obsłu-
gi serwisowej.

Często zastanawiamy się jak 
przechować zimowe opony, Au-
toWola proponuje hotel dla opon.

Sprawdź nową Astrę w nowym salonie Opla 
W Nowym Salonie Klienci mo-

gą też podziwiać najnowszy mo-
del Opla, czyli Astrę V, który swoją 
światową premierę miał 15 września 
we Frankfurcie. Jak przyznaje firma 
Opel nowa Astra wkracza w nową 
erę efektywności w klasie kompak-
towej. Model jest znacznie lżejszy 
od swojego poprzednika i wyposa-
żony w silniki najnowszej generacji. 
Kierowcy mogą spodziewać się rów-
nież szeregu rozwiązań podwyższa-
jących bezpieczeństwo jazdy m.in. 
nieoślepiające matrycowe reflekto-
ry LED IntelliLux LED, które prak-
tycznie debiutują w tym segmencie. 
Nowa Astra posiada również system 
multimedialny IntelliLink nowej 
generacji. Nadwozie nowego Opla 
Astry jest znacznie smuklejsze niż 
w modelu czwartej generacji. Nie 
odbiło się to jednak na przestrze-
ni wewnątrz auta. Wręcz odwrot-
nie kierowca i pasażer mają teraz 
więcej miejsca. 

Nowa Astra jest produkowana 
w najnowocześniejszej Fabryce 
Opel znajdującej się w Gliwicach.

Nową Astrę będzie można oglą-
dać podczas dni otwartych, któ-
re w salonie AutoWola odbędą 
się w dniach 6-8 listopada. Jakie 

atrakcje będą czekać na gości sa-
lonu? W programie przewidzia-
no pokaz nowego modelu Opla 
Astry. Chętni będą mogli zapo-
znać się z historią rodziny Astry 
od pierwszej generacji modelu. 
Nie zabraknie pysznych prze-
kąsek, przygotowanych na dni 
otwarte upominków oraz sym-
bolicznego toastu lamką szam-
pana. Salon przygotował również 
premierową promocję cenową dla 
nowego modelu. Odwiedź salon 
w trakcie dni otwartych i w cza-
sie jazdy próbnej i sprawdź, dla-
czego Astra drażni klasę wyższą. 

Dni otwarte
6-8 listopada

Przyjdź i przetestuj nową Astrę

AutoWola 
ul. Połczyńska 33, Warszawa  

opel.autowola.pl

Godziny otwarcia: 
pn-pt: 9.00–19.00, 

sb: 9.00–15.00
Serwis: 

pn-pt: 6.00–22.00,  
sb: 8.00–15.00

skutkiem... To kolejny taki przypa-
dek. Zatrzaśnięty w miniony pią-
tek w windzie mieszkaniec przez 
1,5 godziny wzywał pomocy przy-
ciskiem SOS. – Serwis powinien 
zareagować natychmiast. Upomni-
my firmę za brak odpowiedniej re-
akcji – mówi Karol Jakubowski.

Rozwiązaniem problemu wind 
mogłaby być zmiana systemu ste-
rowania nimi. Wiele osób jest 
przyzwyczajonych, że wciska guzik 
i jedzie. A tu niespodzianka: w win-
dach PKP przycisk trzeba przy-
trzymać. – Ten system jest przez 
nas używany na wielu dworcach 
i nie ma z nim problemu. Należy 
wcisnąć i przytrzymać przycisk aż 
do momentu zatrzymania. Jeśli 
podróżny puści go wcześniej, to 
może dojść do sytuacji, że win-
da się zatnie – mówi Jakubowski.

I dodaje: – Sprawdzimy czy in-
strukcje są czytelne dla podróż-
nych. Zastanowimy się też nad 
dyżurem serwisanta na miejscu. 
Przynajmniej w początkowym 
okresie eksploatacji. 
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

P owier z c h n i a  g r z e b a l n a 
cmentarza wyniesie 3,5 
ha. W jego rejonie powsta-

nie parking na ponad 100 samo-
chodów. Na cmentarzu znajdą się 
kwatery grzebalne: groby ziemne 
i murowane, groby rodzinne i prze-
znaczone dla dzieci. Powstanie 
również kolumbarium i zostanie 
wyznaczony teren przeznaczony 
na groby urnowe. W południo-
wo-zachodniej części nierucho-
mości zaplanowano lokalizację 
domu przedpogrzebowego wraz 
z niezbędnym zapleczem sanitar-
nym i administracyjno-gospodar-
czym. Na cmentarzu przewidziano 
również punkty czerpalne wody 
i miejsca przeznaczone do składo-
wania odpadów. Teren cmentarza 

będzie oświetlony. Projektant two-
rzy też koncepcję cmentarnych ale-
jek i rozplanowania zieleni itp. 
W promieniu 150 m od granicy 
powierzchni grzebalnej cmenta-
rza wyznaczona zostanie dodat-
kowo strefa ochronna.

Projekt koncepcyjny oraz wizu-
alizacje cmentarza komunalnego 
w Żółwinie dostępne są na stro-
nie www.brwinow.pl. Uwagi nale-
ży składać do 2 listopada 2015 r. 
w Urzędzie Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12 (pok. 007, parter) 

lub w urzędach gmin będących part-
nerami projektu – w Urzędzie Mia-
sta Milanówka i Urzędzie Miasta 
Podkowa Leśna. Swoje spostrzeże-
nia dotyczące przyjętych rozwiązań 
koncepcyjnych można też przesłać 
pocztą elektroniczną na adres:  
marta.pienkowska@brwinow.pl.

Projekt „Podwarszawskie Trój- 
miasto Ogrodów – poprawa spój-
ności obszaru Podwarszawskie-
go Trójmiasta Ogrodów poprzez 
współpracę w zakresie polityki spo-
łecznej, kształtowania przestrze-
ni publicznej, gospodarki wodnej 
i komunikacji” współfinansowany 
jest ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego oraz ze środków 
budżetu państwa. (PR)

Konsultacje społeczne koncepcji 
cmentarza w Żółwinie
W dniach 19 października – 2 listopada 2015 r. konsultowana jest koncepcja projektowanego cmentarza ko-
munalnego w Żółwinie. Mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mogą wypowiedzieć się na te-
mat przygotowanej przez projektanta dokumentacji.  

Gmina Brwi-
nów dzięki 
dofinanso-

waniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki or-
ganizuje bezpłatną 
naukę pływania dla 
najmłodszych. Od 
września do grudnia 
z zajęć będzie korzystać ponad 190 uczniów 
klas pierwszych szkół podstawowych z te-
renu gminy.

Wiosną w bezpłatnych zajęciach wzię-
ło udział ponad 250 dzieci. Jesienna edycja 
projektu rozpoczęła się 14 września i potrwa 
do 4 grudnia 2015 r. W nowym roku szkol-
nym na zajęcia zapisało się ponad 190 uczniów 
i uczennic szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Brwinów. 

Bezpłatny kurs nauki pływania, prowadzo-
ny przez wykwalifikowanych instruktorów, 
obejmuje 20 godzin zajęć. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu na basenie Miejskiej 
Krytej Pływalni Kapry w Pruszkowie. Gmina 
Brwinów zapewnia uczestnikom dowóz na ba-
sen oraz  dodatkowe ubezpieczenie. Opiekę 
nad dziećmi sprawują opiekunowie oraz wo-
lontariusze (rodzice i nauczyciele z poszcze-
gólnych szkół). 

Projekt „Pływam z klasą” jest realizowa-
ny w ramach programu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać” współfinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w Warszawie. (PR)

Pierwszoklasiści 
uczą się pływać

6 pt. 19:00
MAZOWSZE 65 LAT NA SCENIE
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT  
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

18 śr. 

19 czw. 

22 niedz. 

11:00

11:00

17:00

CUD MNIEMANY,  
CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE
Widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką  
Jana Stefaniego 

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

Reżyseria: Andrzej Strzelecki

24 wt. 

25 śr. 

12:00

12:00

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
KONCERT EDUKACYJNY 
Występują: soliści, balet i orkiestra PZLPiT 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

29 niedz. 17:00
KABARET POD WYRWIGROSZEM
Występują: Barbara Rybarska, Andrzej Kozłowski 
Łukasz Rybarski, Maurycy Polaski
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Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

R E P E R T U A R

mazowsze.waw.pl

Patronat medialny: 

Partnerzy: 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

Piątek, 23 Października 2015

OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem 

Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym hotelowo-szko-
leniowo-konferencyjnym na okres 20 lat, na działce gruntowej nr ew. 13/1 o po-
wierzchni 0,58 ha, budynek o powierzchni użytkowej 2141,9 m2 wraz z 30 miej-
scami parkingowymi, położonej przy ulicy Aleja Hrabska 4 w Falentach gmina 
Raszyn woj. mazowieckie.
Ofertę przetargową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Najem nieru-
chomości ………..”, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 do 15:00, w terminie 
do dnia 04.11.2015 r. do godziny 12:00, na adres: Instytut Technologiczno-Przy-
rodniczy Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie, sekretariat dy-
rektora.
O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty  
do Instytutu. Oferty winny zawierać:
•	 Oferowaną cenę najmu w wysokości netto (bez należnego podatku od towarów 

i usług),
•	 Dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: aktualny odpis z KRS lub 
zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

•	 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń,

•	 Dowód wpłaty wadium.
Kryteria wyboru ofert: cena- 80 %, koncepcja wykorzystania obiektu - 20%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10000 
PLN na konto Instytutu w BGŻ SA I Filia o/woj. Warszawa 24 2030 0045 1110 
0000 0029 2710 najpóźniej do godz. 12.00 dnia 04.11.2015r. Wymóg ten zostanie 
spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu. Kwota 
wadium dotyczy całego zakresu przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2015 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu w 
Falentach.
Wadium przepadnie na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta została 
przyjęta uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny najmu. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. W razie przyjęcia oferty z najwyższą ceną netto do kwoty tej zostanie 
doliczony należny podatek od towarów i usług.
    Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Wynajem nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania 
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz 
warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm.) 
oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa, stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. 
zm.) Instytut dysponuje wstępną zgodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na dokonanie powyższej czynności prawnej. Podpisanie umowy najmu nastąpi w 
terminie uzgodnionym. 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru na-
jemcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licyta-
cji między tymi ofertami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela w dni robocze w godz. 
8.00 do 15.00 zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych ITP w Falen-
tach Kazimierz Borys 22 628 37 63.

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY
FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY
WIZYTÓWKI | ULOTKI

i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl
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PRUSZKÓW
Znicz Basket Pruszków wygrał kolej-
ny mecz w tym sezonie. Podopieczni 
Marka Zapałowskiego pokonali Legię 
Warszawa. Początek spotkania wca-
le nie wskazywał, że stanie się ono 
udane dla Znicza. Legia nieznacz-
nie przeważała i wypracowała so-
bie trzypunktową przewagę. Kolejna 

odsłona to już marsz Znicza po zwy-
cięstwo. Koszykarze z Pruszkowa 
byli skuteczni zarówno w ataku jak 
i defensywie. W trzeciej kwarcie od-
nieśli przekonujące zwycięstwo – 
23:9. Legia próbowała jeszcze coś 
ugrać, jej zawodnicy walczyli, ale 
w czwartej odsłonie odrobili jedynie 

Koszykarze Znicza
pokonali Legię Warszawa

dwa punkty. Znicz Basket zajmu-
je 3. pozycję w tabeli. Znicz Basket 
Pruszków – Legia Warszawa 71:56 
(13:16, 18:12, 23:9, 17:19). Punkty dla 
Znicza: Janiak 18, Put 15, Czosnow-
ski 9, Kordalski 7, Przyborowski 7, 
Słupiński 5, Tokarski 4, Tarczyk 3, 
Szwed 2, Cechniak 1. (JM)

Piątek, 23 Października 2015Wiadomości

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmiana-
mi), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  
z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” na terenie obrębu 
geodezyjnego Reguły na zakończeniu ulicy Dworcowej w Michałowicach-
-Osiedlu, sporządzonego na podstawie uchwały nr XX/196/2012 Rady Gminy 
Michałowice z 22 października 2012 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 2 listopada 2015 r. do 1 grudnia 
2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowi-
ce w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na  
II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego zostanie przeprowadzona w dniu 30 listopada 2015 r. w sali konfe-
rencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów należy skła-
dać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 grudnia 2015 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowi-
sko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – na-
leży wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 15 grud-
nia 2015 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodaw-
cy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen od-
działywania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Po-
dawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice  
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projek-
tów planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

oGłosZenIe

ZAWIADOMIENIE
 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia 
się, że w dniu 2.10.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 
26.09.2014 r. zmienionej decyzją nr 350/II/2015 z dnia 25.08.2015 r. 
oraz decyzją nr 371/II/2015 z dnia 4.09.2015 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspre-
sowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice  
(z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z dro- 
gą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miej- 
scowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowa-
niem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, 
na odcinku od km ( JP) 7+570 do km ( JP) 7+972.

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przepro-
wadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 15.10.2015 
r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków reali-
zacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, 
iż do terminów określonych w przepisach dotyczących wydania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okre-
ślonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależ-
nych od organu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana  
Andrzeja Wiszowatego. 

Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn: obręb 18- Sękocin Stary, działki nr ew.: 317/1; 

obręb 17- Sękocin Nowy, działki nr ew.: 26/11, 26/13.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Banko-
wy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 
8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjne-
go doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM  3 zm.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa  
w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 
1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że  
w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie zmiany decy-
zji Wojewody Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r. 
zmienionej decyzją nr 350/II/2015 z dnia 25.08.2015 r. oraz decyzją  
nr 371/II/2015 z dnia 4.09.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu 
węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego wę-
zła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz  
z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki 
Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, na odcinku od km ( JP) 7+570 do 
km ( JP) 7+972. Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zmianę 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszo-
watego.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wo-
jewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia  
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną do-
kumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pi-
semnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 26.10.2015 r. 
do 16.11.2015 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 
609 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). 

   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem wa-
runków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski 
złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez 
rozpoznania.

 WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM 3zm
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GRODZISK MAZOWIECKI
Władze Grodziska 
postawiły sobie za 
cel zwiększenie bazy 
mieszkań komunal-
nych i socjalnych. 
– W trakcie tej kadencji 
chcemy oddać do 
użytku około 150-200 
takich mieszkań 
– zapowiadał na 
początku roku 
burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. 

W iększość gmin w Pol-
sce boryka się z pro-
blemem budownic-

twa komunalnego i socjalnego. 
Podobnie jest w naszym re-
gionie. W Grodzisku Mazo-
wieckim takie mieszkania 
znajdują się w starych, znisz-
czonych kamienicach. Z tego 

który również powstanie przy 
ulicy Traugutta, w miejscu nie-
wielkiej kamienicy oznaczonej 
nr 24. Benedykciński: – Mamy Se

w
er

yn
 d

ĘB
iŃ

Sk
i

Cel: więcej mieszkań komunalnych i socjalnych
Pierwsze dwa budynki komunalne już powstają przy ulicy Traugutta. Będą następne

konkursu na dotację. Dopiero 
po tym będziemy mogli ogłosić 
przetarg na budowę. To dla nas 
bardzo ważne, ponieważ dota-
cja pokryje 30 proc. kosztów in-
westycji.

Co znajdzie się w nowym 
budynku? Będzie miał czte-
ry kondygnacje, a na nich 40 
mieszkań o metrażach od 30 do 
40 mkw. Kilka lokali zostanie 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. – Buduje-
my, by dać godne warunki ży-
cia tym rodzinom, których nie 
stać na zakup własnego miesz-
kania – zaznacza burmistrz Be-
nedykcinski. 

Dziś przy ul. Traugutta 24 
znajduje się stara kamieni-
ca. Mieszka w niej osiem ro-
dzin. Budynek przewidziano 
do rozbiórki. Jak zapewnia 
Benedykciński, wszystkie te 
rodziny dostaną propozycje 
zamiany mieszkań, a docelo-
wo mają zamieszkać w nowym 

– Budujemy, 
by dać godne 
warunki życia 
tym rodzinom, 
których nie stać 
na zakup własnego 
mieszkania 
– mówi burmistrz 
Benedykciński

już gotowe projekty budowlane 
i zezwolenie na budowę. Cze-
kamy teraz na rozstrzygnięcie 

powodu włodarze miasta po-
stanowili stworzyć i wdrożyć 
program budownictwa ko-
munalnego i socjalnego. Cel: 
blisko 200 mieszkań w cza-
sie najbliższych czterech lat. 
Te zamierzenia zaczynają na-
bierać kształtów i to nie tylko 
na papierze. W ciągu nadcho-
dzących dwóch lat do nowych 
mieszkań przeprowadzi się po-
nad setka rodzin. 

Pierwsze dwa budynki komu-
nalne już powstają przy ulicy 
Traugutta. Łącznie znajdą się 
w nich 64 mieszkania. W jed-
nym budynku 41, w drugim 
23. – Oba budynki będą goto-
we w przyszłym roku. Chcie-
libyśmy, aby w czerwcu 2016 
roku zaczęli wprowadzać się 
tam ludzie – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. 

To nie koniec. Grodzisk przy-
gotowuje się do budowy kolej-
nego budynku komunalnego, 

bloku, który stanie w miejscu 
kamienicy. – Przenosić miesz-
kańców będziemy tuż przed 
samą rozbiórką. Lokale bę-
dą przeznaczone głównie dla 
mieszkańców Łąk, którzy dziś 
mieszkają w starych i znisz-
czonych budynkach – twier-
dzi burmistrz Grodziska.

Wiele wskazuje na to, że budo-
wa nowego domu komunalnego 
w dzielnicy Łąki ruszy na począt-
ku przyszłego roku. Pierwotnie 
planowano, że zakończy się ona 
na przełomie 2016 i 2017 r. Ter-
min został przesunięty. Budynek 
przy ul. Traugutta 24 ma być go-
towy we wrześniu 2017 roku.  

Pierwsze dwa budynki komunalne już powstają przy ulicy Traugutta. Będą następne

 W miejscu kamienicy przy ul. Traugutta 24 ma powstać 
budynek komunalny z 40 mieszkaniami
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwali�kacje 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 �lmowy; 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

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

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Montażystę okien i drzwi 
z doświadczeniem zatrudnię 
508 266 707, tadeuszk@o2.pl 

 ► Praca w Ochronie na Recepcji, obiekt 
logistyczny w Kopytowie, zachęcamy 
do aplikowania kobiety, wymagana 
znajomość obsługi komputera.
667-780-523 

 ► Pracownik Produkcji; umowa 
o pracę;atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt:691973999 

 ► Pracownik Magazynu;umowa 
o pracę,atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt: 691973999 

 ► Pracowników Ochrony na obiekt 
mieszkaniowy, Józefosław. 
667-676-245 

 ► Zatrudnię KIEROWCĘ doświadczonego 
kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym na chłodnię, 
karta kierowcy, TEL:662-178-274  

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 

 ► Sprzedam lokal usługowy 400 m2 
z przeznaczeniem pod przedszkole/
żłobek lub do własnej aranżacji. 
ZAPYTAJ o szczegóły oferty 
– k.stasiak@janpul.pl. 

 ► 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 

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

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

Automoto – kupię

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

Nauka

 ► KOREPETYCJE z MATEMATYKI. 
Doktor inżynier nauk technicznych, 
duże doświadczenie, 696245336, 
ProsteJakMatma@gmail.com

 ► Matematyka - nauczyciel 
z doświadczeniem Grodzisk i okolice 
tel. 662 473 914 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

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

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Frezowanie pni. Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulicy pełen zakres usług 
Pracujemy również w weekendy 
tel.513623237 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

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

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

 OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1.  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum”  

w Pruszkowie”.
2.  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki 

w Pruszkowie – obszar III.” 
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
kwartału „Centrum” w Pruszkowie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
odbędzie się od dnia 2 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie prze-
prowadzona w dniu 23 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się od dnia 2 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie  
przeprowadzona w dniu 30 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie  
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną także na stronie internetowej www.umpruszkow.bip.org.pl Menu Podmiotowe 
– Planowanie Przestrzenne.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do:
1.  17 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

kwartału „Centrum” w Pruszkowie”.
2.  17 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na  
adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale  
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicz-
nej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udzia-
łu społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi  
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie 
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  
i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do:
1.  17 grudnia 2015 r – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

kwartału „Centrum” w Pruszkowie”.
2.  17 grudnia 2015 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III”.
 Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński
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Dnia 14 września br. wojewoda mazowiecki Jacek Ko-
złowski rozesłał do samorządów pismo, zwracając się z za-
pytaniem, czy gminy są gotowe do przyjęcia uchodźców. 
W ww. piśmie Wojewoda zwraca się o zebranie informa-
cji na temat możliwości przyjmowania uchodźców wraz 
z podaniem potencjalnej liczby osób, które mogłyby być 
przyjęte w tych gminach. 

Mając na względzie powyższe, w trosce o bezpieczeństwo 
i przyszłość swoje, swojej rodziny, najbliższych, przyjaciół 
i wszystkich mieszkańców gminy, którą Pan / Pani repre-
zentuje a także wszystkich Polaków zwracam się z prośbą 
o podanie do  publicznej wiadomości czy oraz ilu uchodź-
ców zadeklarował/a się Pan/Pani przyjąć.

Z wyrazami szacunku.

Ewa Hetmanek
Kandydat na Posła
Lista nr 7 pozycja nr 5

Do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów gmin powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 
nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, 
warszawskiego zachodniego 


