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Życie na torze 
kołem się toczy

PRUSZKÓW

Utrzymanie welodromu przy 
ulicy Andrzeja w Pruszkowie 
kosztuje ponad 1,5 mln zł rocznie. 
I mowa tu tylko opłatach za prąd, 
ogrzewanie, ochronę. Pieniędzy 
brakuje na bieżące remonty, 
co zdecydowanie odbija się na 
kondycji obiektu.  8

Pracownicy pod ścisłym nadzorem
EWELINA 
LATOSEK

BRWINÓW
Jakie warunki 
pracy panują 
w magazynie Biedronki 
w Parzniewie? Do 
naszej redakcji dotarły 
alarmujące informacje. 
Firma twierdzi, 
że wszystko jest 
zgodne z prawem.

C entrum dystrybu-
cyjne firmy Jeroni-
mo Martins otwarto 

w brwinowskiej miejscowo-
ści niecały rok temu, w grud-
niu 2014 r. Zadaniem centrum 
jest zaopatrywanie 120 skle-
pów sieci Biedronka na te-
renie całego województwa. 
– Magazyn posiada 51 doków 
i dwie bramy wjazdowe, które 

Kontrowersyjne warunki pracy w parzniewskim centrum dystrybucyjnym Biedronki
pozwolą na przyjmowanie 
4 tys. palet dziennie. W skład 
wyposażenia obiektu wcho-
dzi ponad 500 kontenerów 
chłodniczych oraz nowocze-
sny system schładzania towa-
rów świeżych, wymagających 
niskich temperatur – infor-
mowało przed rokiem biuro 
prasowe Jeronimo Martins. 

Poza możliwościami obiek-
tu wrażenie robiła liczba za-
trudnionych pracowników. 
Pracę w magazynie znala-
zło 280 osób, a jak zapew-
niał właściciel, dzięki jego 
powstaniu, blisko drugie ty-
le, czyli 260 osób zaangażo-
wano u podwykonawców, 
takich jak: fi rmy sprzątają-
ce, cateringowe, ochroniar-
skie i logistyczne.

I wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie wiadomość zaty-
tułowana „Biedronkowe WiĘceJ  2  Centrum dystrybucyjne otwarto w grudniu 2014 r.

więzienie”, jaką dostaliśmy 
od jednego z pracowników 
magazynu. Twierdzi on, że 
warunki pracy przypomi-
nają obóz, pracownicy są 
m.in. przeszukiwani, kara-
ni fi nansowo za nieznaczne 
nawet przekroczenie cza-
su przerwy, odbierane są im 
telefony komórkowe. – Pra-
cuję już jakiś czas w magazy-
nie Biedronki w Parzniewie. 
W ciągu zmiany pracuje tam 
ok. 80 osób. Na całym maga-
zynie, który jest bardzo duży, 
otwarte są tylko dwie toalety. 
Reszta jest pozamykana. Jak 
ktoś chce skorzystać z toalety 
to praktycznie cały czas jest 
zajęta. Zgłaszaliśmy sytuację 
do przełożonych, ale reszta 
toalet jest dalej pozamyka-
na – opisuje.
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Reklama

      POŻYCZKI POD ZASTAW! 
oraz  POŻYCZKI DLA FIRM!

Kontakt z prywatnym inwestorem (bez pośredników) pod numerami: 517 401 400; 514 443 015

[MIESZKANIA; DOMU; DZIAŁKI;  
  GOSPODARSTWA ROLNEGO] 

Kontrowersyjne warunki pracy w parzniewskim centrum dystrybucyjnym Biedronki
To był rok 
wyzwań

PODKOWA LEŚNA

– Największym wyzwaniem tego 
roku i przyszłego jest utrzymanie 
równowagi budżetowej miasta 
–  mówi Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej. – Mam nadzieję, 
że w połowie przyszłego roku 
będę już mógł spać spokojnie 
– dodaje. Rozmową z burmistrzem 
Tusińskim zaczynamy cykl 
wywiadów z włodarzami miast 
i gmin naszego regionu.  4
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13 listopada ukaże się 
Dodatek Zdrowie i Uroda
REGION
Każdy powinien 
troszczyć się o własne 
zdrowie, bo ono jest 
najważniejsze. Ale 
jak o nie zadbać? 
Przychodzimy Wam 
z pomocą! Zajrzyj 
do naszego Dodatku 
Zdrowie i Uroda, który 
ukaże się 13 listopada.

Coraz więcej osób decydu-
je się na aktywność fizyczną, 
aby zadbać o kondycję fizycz-
ną i uniknąć chorób układu 
krążenia. Często jesteśmy 
zmęczeni, długo pracujemy, 
żyjemy w stresie. Każdy z nas 
potrzebuje chwili wytchnie-
nia. Chcemy być piękni, ale 
nie mamy czasu, aby zadbać 
o swój wygląd. Są jednak spo-
soby, które pozwolą nam za-
chować zdrowie i urodę.

Co zrobić, aby mieć dobrą 
formę? Jak się odżywiać? 
Co uwzględnić w codziennej 
aktywności? Ile czasu należy 
przeznaczyć na trening? Który 
salon piękności jest najlepszy? 

Na te i wiele innych pytań od-
powiedzi znajdziecie w plano-
wanym dodatku. 

Zapraszamy do współpracy 
firmy, które na naszych łamach 
chcą przedstawić swoje oferty 
oraz zaprezentować produkty. 

Korzyści z zamieszczenia 
reklam w dodatkach:
•  dystrybucja 4 000 egz. na sta-

cjach SKM i WKD Prusz-
ków! NOWOŚĆ

•  publikacja w Gazecie WPR 
13 listopada – dotarcie do po-
nad 30 tys. czytelników

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

•  promocja dodatku na na-
szym facebookowym pro-
filu – 9 000 użytkowników 
z regionu.  

Piątek, 30 Października 2015

ISSN: 2080–959X, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz.
Jesteśmy członkiem  
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.,  
Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie

Redakcja:  
Pruszków, ul. Niecała 10/2 
tel/fax. 22 758 77 88 
e–mail: redakcja@wpr24.pl

 
Reklama: tel./fax 22 758 77 88 
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88;  
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas,  
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, Anna Sołtysiak, 
Seweryn Dębiński, Ewelina Latosek,  
Anna Juszczak-Borysiuk, Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – BNP PARIBAS  
92 1600 1286 1847 8862 8000 0001

Partnerskie biura ogłoszeń: IN–FORM
www.biuroogloszen.net, SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,  
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz nadawania 
tytułów listom. Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 
Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Kredyty
do200.000 zł

gotówkowe i konsolidacyjne

Oszczędność czasu
 Decyzja  
    podejmowana 
    do 24 godzin

Wysokie kwoty kredytu
 Do 200 000 złotych
Dogodny okres kredytowania
 Od 3 do 120 miesięcy

Planujesz ulepszyć swoje mieszkanie?
Sprawdź naszą ofertę kredytów  
gotówkowych i konsolidacyjnych

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19
Tel. (22) 729 04 18, Kom.795 591 336
Kredyty-chwilowki.pl | 801 800 107
Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa. Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. infor-
muje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi pożyczkodawcami: P. U. H. „NOBILES 2” 
S. C. z siedzibą w Tychach, NIP: 646 - 249 - 48 - 50 oraz F. H. U. „GREDAN” z siedzibą w Tychach, NIP: 646-144-08-46. Pośrednictwo Finansowe 
„KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców wynagrodzenie, a nadto 
że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych 
lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt finansowy. *Koszt połączenia to 35 gr z VAT dzwoniąc z tel. stacjonarnego lub wg. stawki 
operatora, dzwoniąc z tel. Komórkowego** koszt wg.stawek operatora.
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Wybory 
za nami
REGION
Wybraliśmy 
przedstawicieli 
do Sejmu i Senatu. 
Jak głosowano 
w naszym regionie? 
Gdzie frekwencja 
była najwyższa?

W skali kraju frekwencja wy-
niosła 50,92 proc. Wybory 
wygrało Prawo i Sprawiedli-
wość (37,58 proc. głosów) co 
dało mu 235 mandatów w Sej-
mie. Tym samym PiS może 
rządzić samodzielnie. Inne 
ugrupowania zdobyły: PO  
– 138 mandatów, Kukiz '15  
– 42, Nowoczesna – 28, PSL 
–16, Mniejszość Niemiecka – 1.

W naszym regionie najwię-
cej osób głosowało w Pod- 
kowie Leśnej – 74,43 proc. 
uprawnionych. Łącznie w po- 
wiecie grodziskim udział 
w wyborach wzięło 59,54 
proc. uprawnionych, a w po-
wiecie pruszkowskim 63,93 
proc. Jeśli chodzi o ten ostat-
ni powiat to najwięcej osób 
oddało głos w Michałowicach  
– 71,82 proc., a najmniej 
w Pruszkowie – 61,37 proc.

PiS uzyskało 35,57 proc. 
głosów wyborców z powia-
tu pruszkowskiego, Platfor-
ma Obywatelska – 27,01 proc., 
Nowoczesna Ryszarda Pe-
tru – 11,85 proc., Kukiz'15 
– 6,84 proc. A jak było w po-
wiecie grodziskim? Pewne 
zwycięstwo odniosło Prawo 
i Sprawiedliwość (36,28 proc.) 
przed PO (25,56 proc.). No-
woczesna dostała 10,5 proc. 
głosów, a 7,56 proc. przypadło 
komitetowi Kukiz'15. 

Z okręgu podwarszaw-
skiego do Sejmu weszła m.in. 
mieszkanka Pruszkowa Ka-
mila Gasiuk-Pihowicz, która 
startowała z listy Nowoczesnej. 
Wyborcy naszego regionu na 
senatora wskazali Konstantego 
Radziwiłła (z listy PIS).  (JM) 

W naszym  
regionie najwięcej  
osób głosowało  
w Podkowie Leśnej 
– 74,43 proc.

Lista zarzutów wobec praco-
dawcy jest długa. – Czujemy 
się jak w więzieniu. Na wejściu 
do pracy jesteśmy poddawani 
badaniu alkomatem. Na wej-
ściu na magazyn musimy zo-
stawiać telefony, bo ochrona 
jak znajdzie przy nas telefon 
to wyrzucą nas z pracy.  A co 
zrobić gdy czekamy na waż-
ny telefon? Na przykład ma-
my chore dziecko? – mówi 
pracownik magazynu.

To nie wszystko. – W cią-
gu pracy na magazynie jeste-
śmy przeszukiwani przez firmę 
ochroniarską. Nie wspomnę już 
o każdorazowym przeszukaniu 
przy wyjściu z magazynu do 
szatni. Nawet nasze prywatne 
szafki są sprawdzane. Cała sy-
tuacja jest aż tak dramatyczna, 
że zaczyna śmieszyć. Nie wspo-
mnę już o przekroczeniu prze-
rwy o kilka minut, która potrafi 
zabrać ponad 50 proc. premii. 
A płace są po prostu śmieszne 
w porównaniu do warunków 
i tego, co się robi – twierdzi 
dalej pracownik. 

O odniesienie się do tych in- 
formacji poprosiliśmy bezpo-
średnio firmę Jeronimo Mar-
tins, która je... w większości 
potwierdza. Przekonuje jed-
nak, że wszystko odbywa się 
zgodnie z prawem. – Potwier-
dzamy, iż osoby zatrudnione 
w centrum dystrybucyjnym 
są kontrolowane alkomatem. 
Podyktowane jest to względa-
mi bezpieczeństwa związany-
mi z pracą z użyciem wózków 
elektrycznych, dużymi gabary-
tami towarów, wysokością za-
budowy magazynu itp. Każdy 
nowy pracownik jest informo-
wany o takim wymogu i podpi-
suje oświadczenie, w którym 
wyraża zgodę na przeprowa-
dzanie takich badań – informu-
je biuro prasowe spółki.

– Również ze względów bez-
pieczeństwa pracownicy ma-
gazynu nie mogą korzystać 
z prywatnych telefonów komór-
kowych. Z uwagi na specyfikę 
pracy w hali centrum wymaga-
na jest od nich pełna koncentra-
cja, by do minimum ograniczyć 
ryzyko wypadków. O tym zaka-
zie pracownicy są również wy-
raźnie informowani – czytamy 

su pracy, który pozwala na szcze- 
gółową, co do minuty, kontrolę  
czasu pracy pracowników, 
w celu jego prawidłowego roz-
liczenia. Pracownikom świad-
czącym obowiązki powyżej 
sześciu godzin przysługuje 
przerwa 15 minut (wliczona do 
czasu pracy) oraz dodatkowa 
15 minut (niewliczona do cza-
su pracy). Przestrzeganie czasu 
przerw ma na celu zapewnienie 
sprawnej obsługi centrum – in- 
formuje Jeronimo Martins.  
– Opisane powyżej wymogi i og- 
raniczenia zostały wprowadzo-
ne z myślą o bezpieczeństwie 
pracy całego zespołu centrum 
dystrybucyjnego. Procedury 
wdrożono w zgodzie z obowią-
zującym prawem, a pracownicy 
są informowani o konieczności 
ich przestrzegania – puentuje 
biuro prasowe.

W magazynie Biedronki trwa 
kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy, jednak nie dotyczy wyżej 
opisywanych kwestii, tylko wy-
padku jednego z pracowników. 

Z pytaniem, czy praktyki Je-
ronimo Martins są dopuszczal-
ne w świetle prawa zwróciliśmy 
się do Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Warszawie. – Spra-
wa wymaga osobnej kontroli 
dotyczącej przestrzegania pra-
wa pracy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy – wyjaśnia Maria 
Kacprzak-Rawa, rzecznik pra-
sowy Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Warszawie. I dodaje:  
– Po jej zakończeniu możemy 
mówić o nieprawidłowościach 
bądź dyspozycjach zgodnych 
z regulaminem obowiązującym 
na terenie zakładu.  

w komunikacie przesłanym 
przez Jeronimo Martins do 
naszej redakcji.

Potwierdza się także informa-
cja o kontroli szafek pracowni-
ków. – Zaznaczamy, że chodzi 
o szafki zapewniane przez praco-
dawcę i zlokalizowane na terenie 
centrum dystrybucyjnego. Ta-
kie kontrole są przeprowadzane 
w obecności danego pracownika, 
któremu przydzielono konkretny 

Pod ścisłym nadzorem
Sprawa kontrowersyjnych warunków pracy w centrum  
dystrybucyjnym w brwinowskim Parzniewie

– Procedury 
wdrożono w zgodzie 
z obowiązującym 
prawem,  
a pracownicy  
są informowani  
o konieczności ich 
przestrzegania 
– puentuje biuro 
prasowe spółki

schowek. O takich działaniach 
nowi pracownicy są również in-
formowani. W przypadku odmo-
wy poddania się wyżej opisanym 
kontrolom, istnieje możliwość 
wezwania funkcjonariuszy po-
licji, którzy wykonają czynności 
weryfikacyjne – wyjaśnia biuro 
prasowe spółki.

Skrupulatne wyliczanie  
przerw również znajduje u cen- 
t r a l i  f i r my  u z a sa d n i e n i e .  
– W centrum funkcjonuje elek-
troniczny system ewidencji cza- 
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Dokończenie ze str. 1

 
Zapraszamy do współpracy!
Grupa Wpr Media Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków
Tel/fax: +48 22 758 77 88

E-mail do biura reklamy: reklama@wprmedia.pl

REGION
W jednym z bloków w Pruszkowie 
znaleziono ciało mężczyzny. Podob-
ny tragiczny przypadek miał miejsce 
w Kajetanach. Informację o zda-
rzeniu w Pruszkowie otrzymaliśmy 
28 października od czytelnika. – Na 
klatce schodowej na ul. Powstań-
ców znaleziono ciało mężczyzny 

– napisał na kontakt@wpr24.pl. – 
Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 
13.30. Mieszkanka jednego z bloków 
odkryła na klatce schodowej ciało 
mężczyzny. Wezwała policję, która 
zawiadomiła pogotowie. Na miejscu 
stwierdzono zgon mężczyzny. Prze-
prowadzona zostanie sekcja zwłok, 

W Pruszkowie i Kajetanach 
znaleziono zwłoki mężczyzn 

która wyjaśni przyczyny śmierci  
– mówiła asp. Karolina Kańka,  
rzecznik prasowy pruszkowskiej  
policji. Tego samego dnia w Kajeta-
nach na ul. Brzozowej doszło do  
podobnego zdarzenia. Asp. Kańka:  
– Na jednej z działek poza altanką 
znaleziono ciało mężczyzny. (JM)
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PRUSZKÓW
Na plac zabaw przy ulicy Ewy 
w Pruszkowie spadło drzewo. Chwi-
lę wcześniej bawiły się tam dzieci. 
Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Informację o zdarzeniu otrzyma-
liśmy 24 października od czytelnika 
na kontakt@wpr24.pl. – Na uli-
cy Ewy 22 jest plac zabaw, na który 

zwaliło się drzewo. Na miejsce przy-
była straż pożarna. Jest też straż 
miejska. Mogła wydarzyć się trage-
dia ponieważ bawiły się tam dzie-
ci. Wydaje mi się, że może spaść 
kolejne drzewo gdyż słychać jak 
trzeszczy – napisał „na gorąco”. – 
Potwierdzamy, że drzewo spadło na 

Na plac zabaw spadło drzewo. 
Na szczęście nikt się tam nie bawił

plac zabaw w Pruszkowie. Nikomu 
nic się nie stało – mówił dyżurny 
Komendy Straży Miejskiej w Prusz-
kowie. – Zarządca obiektu powinien 
także sprawdzić w jakim stanie są 
pozostałe drzewa – twierdził kpt. 
Karol Kroć, rzecznik prasowy prusz-
kowskiej Straży Pożarnej. (SD) 

ZŁOM 
CIENKI
ZŁOM 
GRUBY

0,35
0,45 INFO 500 501 501

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

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW
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Kładka jeszcze 
przez kilka 
lat zostanie
GRODZISK MAZOWIECKI
Czy przejście nad 
torami PKP w Grodzisku 
zostanie zlikwidowane? 
Włodarze miasta 
odpowiadają: – W tej 
chwili nie ma planów 
co do rozbiórki kładki.

Jak wiadomo, otwarto już przej-
ście pod torami kolejowymi 
na grodziskim dworcu. Udało 
się to zrobić przed terminem. 
W związku z tym los kładki sta-
nął pod znakiem zapytania.

Póki co mieszkańcy Grodzi-
ska mogą być spokojni. Przejście 
nad torami PKP szybko nie zo-
stanie rozebrane. – W tej chwi-
li nie ma planów co do rozbiórki 
kładki. Przez najbliższe lata bę-
dzie jeszcze funkcjonowała jako 
dodatkowe przejście dla miesz-
kańców. Nie możemy powiedzieć 
tego zdecydowanie, ale prawdo-
podobnie w dalekiej przyszłości 

dojdzie do jej demontażu – mó-
wi Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

W czerwcu tego roku odmalo-
wano poręcze i barierki na kład-
ce, a jej elementy zabezpieczono 
antykorozyjnie. Jednak to nie 
koniec. Galiński: – Zostanie 
wymienione podłoże na górze 
kładki, ponieważ płyty betono-
we mają istotne ubytki i nie do 
końca bezpiecznie można się 
tam poruszać.

PKP Polskie Linie Kolejo-
we dokonają tych prac jeszcze 
w tym roku.  (SD) 

W czerwcu 
elementy kładki 
nad torami 
zabezpieczono 
antykorozyjnie

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Jeszcze dwa 
lata temu przy 
ul. Poniatowskiego 
w Raszynie działało 
przedszkole. W tym 
samym miejscu miał 
powstać nowy obiekt. 
– Co się dzieje z tą 
inwestycją? – pytają 
mieszkańcy. 

P rzypomnijmy. Stary bu-
dynek przedszkola zo-
stał rozebrany a dzieci 

przeniesiono do placówki 
przy ul. Lotniczej. Po rozbiór-
ce miała ruszyć budowa nowego 
przedszkola przy ulicy Ponia-
towskiego. – Stare przedszkole 
rozebrali i teraz nic się nie dzie-
je. Zaraz się okaże, że w ogó-
le go nie będą budować. Nowa 

nowe oddziały, które pozwolą 
na przyjęcie setki dzieci.

Raszyn na budowę przed-
szkola przy ulicy Poniatowskie-
go wyda około 6 mln zł. Jeśli 
doliczymy do tego jeszcze kosz-
ty wyposażenia, to kwota będzie 
oscylować wokół 7,5 mln zł. 

placówka miała być gotowa 
w przyszłym roku, a działka 
stoi pusta – mówi Marek.

Z pytaniem o to, co się dzie-
je z inwestycją zwróciliśmy się 
do Andrzeja Zaręby, wójta Ra-
szyna. – Jesteśmy na etapie 

Budowa przedszkola ma ruszyć w 2016 r.
Nowa placówka przy ulicy Poniatowskiego będzie miała 8 oddziałów dla dzieci

zmian projektowych. Zamiast 
5-oddziałowego przedszkola 
chcemy wybudować placówkę 
z 8 oddziałami. Dokumentacja 
będzie gotowa w lutym przy-
szłego roku. Wtedy też chcemy 

– Przesuniemy 
termin zakończenia 
inwestycji na 
wrzesień 2017 roku 
– mówi wójt Zaręba 

rozpocząć inwestycję – odpo-
wiada. I dodaje: – Przesuniemy 
termin zakończenia inwestycji 
na wrzesień 2017 roku. 

Przedszkole przy ul. Ponia-
towskiego ma zostać wybudo-
wane w technologii tradycyjnej. 
Jak zaznacza wójt inwestycja nie 
jest bardzo pilna. – Jeśli chodzi 
o przedszkola to nie mamy „no-
ża na gardle”. We wrześniu 
w naszych placówkach mieliśmy 
jeszcze dziesięć wolnych miejsc 
– mówi Zaręba. I stwierdza: 
– Decydujemy się na technolo-
gię tradycyjną ponieważ budyn-
ki w systemie modułowym nie są 
tak trwałe, a koszt ich wzniesienia 
nie jest dużo mniejszy. W Raszy-
nie są domy komunalne wznie-
sione co prawda w technologii 
szkieletowej, ale o ich trwałości 
też nie mamy dobrych opinii.

Budowa nowego przedszko-
la z ośmioma oddziałami po-
zwoli zlikwidować dwa punkty 

przedszkolne. Wójt Zaręba: 
– punkty przeniesiemy do bu-
dynku nowego przedszkola. Dziś 
znajdują się one w obiektach, 
których nie warto modernizo-
wać. Łącznie mowa tu o czte-
rech oddziałach. Dodatkowo 
będziemy mieli kolejne cztery 

 Stare przedszkole rozebrano i teraz nic się nie dzieje...
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Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

CHWILÓWKI
do 15 000 zł

BEZ SPRAWDZANIA 
BIK-u

Grodzisk Maz. (deptak) 
ul. 11 Listopada 39, Ip.

tel. 22 724 30 91
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Nowa placówka przy ulicy Poniatowskiego będzie miała 8 oddziałów dla dzieci
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Reklama

Jak podsumowałby Pan 
pierwszy rok na fotelu 
burmistrza miasta? 
Z jakimi wyzwaniami 
musiał się Pan zmierzyć?
– Największym wyzwaniem tego 
roku i przyszłego jest utrzyma-
nie równowagi budżetowej mia-
sta. Mieliśmy dziewięć spraw 
sądowych dotyczących rozbu-
dowy Zespołu Szkół (inwestycję 
rozpoczęto w 2010 r., za rządów 
poprzedniej ekipy z burmistrz 
Małgorzatą Stępień-Przygodą 
– przyp. red.), trzy sprawy prze-
graliśmy w tym dwie w sądzie 
apelacyjnym, cztery z nich uda-
ło mi się skierować na media-
cję i podpisać ugody korzystne 
dla miasta. W ostatnim cza-
sie pojawiły się kolejne dwie. 
Przyszły rok to niestety zablo-
kowanie miliona złotych na wy-
płaty i zaspokojenie roszczeń, 
choć te pieniądze mogłyby słu-
żyć rozwojowi miasta. W tym 
roku musieliśmy wypłacić już 
prawie 2 mln zł, ale mimo to 
udało nam się nie dopuścić do 
zapaści fi nansów miasta. 

Czy to największe
budżetowe obciążenie 
dla Podkowy Leśnej?
– Druga sprawa to odszkodo-
wania za działki zajęte pod pa-
sy drogowe. Wniosków było 54, 
w sumie chodziło o 2 hektary 

zabytków z możliwościami PGE. 
Wszystkie linie będą sukcesyw-
nie kablowane w ulicach. 

Jakie ponadto ma Pan 
plany na przyszły rok?
– Chcę dalej porządkować prze-
strzeń publiczną, starać się o do-

gruntów pod drogami. Do tej pory 
miasto się do tego nie przyznawa-
ło. Pierwszą informacją ze staro-
stwa powiatowego jaką dostałem 
gdy zostałem burmistrzem by-
ła informacja o wycenie 3 dzia-
łek, w sumie za wszystkie działki 
dawałoby to kwotę ponad 7 mln 
zł. Przy 26 mln w budżecie mia-
sta wypłacenie takiej sumy było 
niemożliwe. Udało mi się na-
mówić kilku mieszkańców, aby 
siedli z nami do stołu i poroz-
mawiali. Kupiłem siedem dzia-
łek za dużo niższą cenę niż ta 
z operatu zleconego przez staro-
stwo. Jeśli uda się kupić pozosta-
łe, sprawy fi nansowe będziemy
mieć pod kontrolą. 

W kampanii przed 
ubiegłorocznymi 
wyborami samorządowymi  
deklarował Pan zwiększenie 
dostępu do informacji 
publicznej. Co w tym 
zakresie udało się zrobić?
– Rejestry są jawne, coraz więcej 
decyzji, pism i wniosków dostęp-
nych jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej. W przeciągu kolej-
nego roku wszystko się już tam 
znajdzie, także wnioski i wystą-
pienia dotyczące spraw publicz-
nych i tego wszystkiego co jest 
korespondencją między insty-
tucjami, a także tego, co miesz-
kańcy uznają za istotne.

To był rok budżetowych wyzwań
Z ARTUREM TUSIŃSKIM, burmistrzem Podkowy Leśnej, rozmawia Ewelina Latosek 

tacje, kontynuować politykę ca-
łościowej przebudowy ulic, ak-
tywnie prowadzić dialog z miesz-
kańcami. Niestety, cały czas zde-
rzamy się z problemami fi nan-
sowymi. Mam nadzieję, że w po-
łowie przyszłego roku będę już 
mógł spać spokojnie.  
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kJest coś z czego jest Pan 

szczególnie zadowolony?
– Ten rok różnił się znacząco 
od poprzednich jakością wy-
konania budżetu. Do tej pory 
po pół roku poziom wykona-
nia oscylował wokół 2-10 proc. 
Teraz było to ponad 30 proc. 
Co więcej, dobrze prowadząc 
przetargi udało nam się pozy-
skać oszczędności, które zosta-
ły skierowane na inwestycje. Po 
raz pierwszy w historii miasta 
na ulicach pojawiły się elemen-
ty spowolnienia ruchu. W ciągu 
ul. Bukowej mieszkańcy dopo-
minali się o to od 20 lat. Chwalą 
sobie to rozwiązanie, kierowcy 
też nie przychodzą z pretensja-
mi, więc chyba udało nam się 
znaleźć kompromis. Podob-
nie na ul. Reymonta, czy na 
ulicy Myśliwskiej gdzie wła-
śnie ruszyła budowa wynie-
sionych skrzyżowań. Udało 
nam się także uporządkować 
przestrzeń publiczną i pielę-
gnację zieleni, wypowiedzieć 
skuteczną walkę nielegalnym 
reklamom, obronić posteru-
nek policji, pozyskać dotacje 
na rewitalizację i wiele innych 
przedsięwzięć, podjąć starania 
o zwrot podatku VAT.

Mieszkańcy od lat 
postulują także zmianę 
okablowania w Podkowie, 

tak aby zminimalizować 
ryzyko dość częstych awarii 
energetycznych. 
– Zainicjowałem współpracę 
z PGE w tej sprawie. Opracowa-
na została dokumentacja na ska-
blowanie pierwszych 12 km linii 
napowietrznej średniego napię-
cia. Niestety, zakład się nie wyro-
bił i nie wbije w tym roku łopaty. 
Ale w przyszłym powstaną nowe 
stacje transformatorowe i ruszy 
kablowanie linii napowietrznych. 
Udało mi się w tej sprawie po-
godzić stanowisko konserwatora 

PODKOWA LEŚNA
W Podkowie można będzie wysłuchać 
wykładu o legendzie kina i wybitnej 
aktorce Mieczysławie Ćwiklińskiej. Ta 
urodzona w 1879 roku arystka zwa-
na była pierwszą damą polskiej ko-
medii. O jej historii opowie Michał 
Pieńkowski, który starym kinem 
i wszystkim tym, co dziś można by 

nazwać międzywojennym polskim 
showbiznesem zaczął interesować 
się jeszcze w szkole podstawowej. 
Obecnie jest fi lmografem w Fil-
motece Narodowej, gdzie pracuje 
nad badaniem i opracowywaniem 
przedwojennych fi lmów. Wraca-
jąc do Mieczysławy Ćwiklińskiej: ta 

Wykład „Ćwiklińska 
– uśmiech sceny polskiej” 

wybitna aktorka zmarła w Warsza-
wie w 1972 roku. Do kwietnia 1971 r.
grała w spektaklu teatralnym 
„Drzewa umierają stojąc”, występu-
jąc w nim ok. 1500 razy. Start wy-
kładu: środa, 4 listopada, godz. 11. 
Miejsce: Pałacyk Kasyno w Podko-
wie Leśnej, ulica Lilpopa 18. (EL)

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy cykl rozmów z włoda-
rzami miast i gmin naszego regionu. W planowanych wywiadach 
zawrzemy również pytania naszych Czytelników. Zachęcamy 
więc do nadsyłania ich na skrzynkę wywiady@wprmedia.pl.
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PRUSZKÓW
Sobotni wieczór z dobrym
fi lmem to propozycja Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Społecznego 
Stowarzyszenia „Forum Pruszków”. 
Tym razem na ekranie zobaczymy 
„Karuzelę”, dramat obyczajowy 
w reżyserii Roberta Wichrowskiego. 
Tytułowa, metaforyczna Karuzela 

ma niewiele wspólnego z bez-
troską atrakcją rodem z lunaparku. 
Główni bohaterowie „karuzeli” 
mają zaledwie trzydzieści lat, gdy 
stają przed najtrudniejszymi ży-
ciowymi decyzjami. Rafał, Mag-
da, Piotr i Natalia muszą wybrać, 
co jest dla nich najważniejsze i ile 

Ośrodek kultury zaprasza 
na fi lm „Karuzela”

są w stanie poświęcić, aby to osią-
gnąć. W fi lmie grają m.in. Mikołaj 
Roznerski, Karolina Kominek, Mate-
usz Janicki, Maria Pawłowska. Start 
seansu: sobota, 7 listopada, godz. 
18. Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny. (EL)

Piątek, 30 Października 2015

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W Pruszkowie działają 
trzy szpitale. Zdaniem 
mieszkańców ich oferta 
nie jest dostosowana 
do lokalnych potrzeb. 
– Nie mamy ani oddziału 
ratunkowego, 
ani dziecięcego. 
Ze wszystkim trzeba 
jeździć do Warszawy 
lub Grodziska – mówią.

W ydawać by się mogło, 
że miasto w którym 
działają trzy szpita-

le oferuje szeroką gamę usług 
medycznych różnych specja-
lizacji. Niestety, w Pruszko-
wie tak nie jest. Dwie lecznice 
– Szpital Kolejowy im. Wło-
dzimierza Roefl era oraz Ma-
zowieckie Specjalistyczne 
Centrum Zdrowia im. Jana 

Szpitalna oferta nie zadowala
– Nie mamy oddziału ratunkowego ani dziecięcego. Trzeba jeździć do Warszawy – twierdzą mieszkańcy 

szpitala podjął już rozmowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia 
w celu zwiększenia kontraktu. 
W MSCZ oddział neurologiczny 
działa od 1955 roku. Jego funkcjo-
nowanie jest zasadne, gdyż szpital 

– W Szpitalu Kolejowym oddział 
neurologiczny jest jednym z naj-
ważniejszych oddziałów. Funkcjo-
nuje on łącznie z pododdziałem 
udarowym i salą intensywnego 
nadzoru neurologicznego. Zarząd 

Mazurkiewicza – podlegają 
marszałkowi województwa. 
Natomiast kolejna, Szpital Po-
wiatowy na Wrzesinie, prowa-
dzona jest przez powiat. Co 
ciekawe, żadna z lecznic nie 
posiada oddziału dziecięcego 
czy szpitalnego oddziału ratun-
kowego. – Mamy trzy szpitale, 
w których nie ma ani ortope-
dii, ani oddziału dziecięcego 
czy geriatrycznego. Zwłasz-
cza te dwa ostatnie są potrzeb-
ne. Mamy za to dwa oddziały 
neurologii gdzie konkurują ze 
sobą szpitale – twierdzi czytel-
nik Mariusz. – Czy nie można 
zrobić jednego porządnego od-
działu neurologicznego, a w to 
drugie miejsce stworzyć oddział 
którego potrzeba? – pyta.

Okazuje się jednak, że dwa od-
działy neurologiczne w szpitalach 
oddalonych od siebie o zaledwie 
2 km są zasadne. Tak przynajmniej 
twierdzi Marta Milewska, rzecz-
niczka Urzędu Marszałkowskiego. 
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– Nie mamy oddziału ratunkowego ani dziecięcego. Trzeba jeździć do Warszawy – twierdzą mieszkańcy 

 Jest szansa, aby w Szpitalu Kolejowym wyodrębniony 
został oddział ortopedyczny

jest ośrodkiem neuropsychiatrycz-
nym – zaznacza. – Żadna z lecznic 
nie przewiduje likwidacji oddzia-
łu neurologicznego, natomiast wi-
dzą potrzebę współpracy z innym 
szpitalem w zakresie lepszego wy-
korzystania środków fi nansowych 
– dodaje Milewska. 

Są jednak i dobre wiadomości. 
W Szpitalu Kolejowym funkcjo-
nuje oddział chirurgiczny z podod-
działem ortopedyczno-urazowym 
i jest szansa, by wyodrębniony zo-
stał oddział ortopedyczny. Marta 
Milewska: – Rozpoczęte zostały 
rozmowy z NFZ w sprawie zmia-
ny formy kontraktu z chirurgii 
planowej na otwartą. Zmiana 
ta pozwoli na zwiększenie wy-
dajności, opłacalności oddzia-
łu chirurgicznego, a następnie 
po przeprowadzeniu analizy fi -
nansowej na podjęcie działań 
w celu wyodrębnienia samodziel-
nego oddziału ortopedycznego.

Jest również szansa, że Prusz-
ków doczeka się... Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, któ-
rego nie ma w żadnej z trzech 
lecznic. – Od września Szpital 
Powiatowy w Pruszkowie zna-
lazł się, jako jedyny z terenu 
powiatu, na utworzonej przez 
wojewodę liście szpitali wcho-
dzących do systemu ratownic-
twa. To pozwala na ubieganie 
się o środki unijne do rozbudo-
wy i dostosowań – podkreśla Mie-
czysław Brągoszewski, dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Prusz-
kowie. I dodaje: – Aby zapewnić 
kompleksowe świadczenia po-
łączone z rozszerzoną wstępną 
diagnostyką w przypadkach na-
głych zachorowań planowane jest 
utworzenie Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego w miejsce izby 
przyjęć. Popyt na takie świad-
czenia potwierdza liczba ponad 
17,5 tys chorych trafi ająca aktu-
alnie do izby przyjęć – dodaje.

Niestety, żaden ze szpitali nie 
planuje uruchomienia oddziałów 
dziecięcych czy geriatrycznych. 

Reklama
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Mały Leonek potrzebuje naszej pomocy
GRODZISK MAZOWIECKI
Walka o życie Leonka, 
mieszkańca Grodziska, 
rozpoczęła się jeszcze 
przed narodzinami, kiedy 
to będąc w łonie mamy 
przeszedł dwa zabiegi 
na serduszku. Chłopczyk 
cierpi na poważną 
wadę serca – HLHS, 
czyli niedorozwój jego 
lewej części.

Jeszcze przed porodem rodzi-
ców Leosia Bałtruszewicza po-
wiadomiono, że życie ich synka 
może być zagrożone. U chłop-
czyka zdiagnozowano krytyczną 
stenozę aortalną. W rezultacie 
będąc jeszcze w łonie matki Le-
onek przeszedł dwa zabiegi na 
serduszku. Była to próba rato-
wania lewej komory serca, nie-
stety jak okazało się po porodzie, 
przegrana. Lekarze stwierdzili, 
że przy tej wadzie Leoś będzie 
musiał przejść jeszcze co naj-
mniej trzy skomplikowane i ry-
zykowne operacje.

Chłopiec urodził się 28 stycz-
nia 2014 r. Już po kilku dniach 

było wiadomo, że ma niewydol-
ną lewą komorę serca. W wieku 
dwóch tygodni przeszedł pierw-
szą operację. W czasie jej trwania 
Leosiowi zatrzymało się krążenie 
i dziecko trzeba było reanimo-
wać. Pojawiły się też powikłania 
pooperacyjne. Jednak po trzech 
miesiącach rekonwalescen-
cji pierwszy etap zakończył się 
szczęśliwie. Kolejny Leonek mu-
siał przejść gdy miał osiem mię-
sięcy. Operacja przebiegła bez 
większych problemów. Jednak 
generalnie odpornośc dziecka zo-
stała osłabiona. Pół roku później 

Leonek musiał pojawić się w szpi-
talu: najpierw z powodu zapalenia 
oskrzeli, później – zapalenia płuc.

Pozostał jeszcze trzeci etap, 
który powinien odbyć się gdy 
chłopczyk osiąga wiek ok. 2-3 lat. 
Nie można dłużej zwlekać i po-
zwolić, aby Leonka operowano 
w ostatnim możliwym momen-
cie. Rodzice skonsultowali się 
w tej sprawie z prof. Edwardem 
Malcem, wybitnym kardiochirur-
giem. Zakwalifi kował on chłop-
czyka do operacji w niemieckiej 
klinice. Orientacyjny termin jej 
przeprowadzenia to drugi kwartał 
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k 2016 r. Na operację będzie trze-

ba jednak przeznaczyć 36,5 tys. 
euro. Przewyższa to możliwości 
fi nansowe rodziców chłopczyka. 
Z pomocą mogą przyjść ludzie do-
brej woli. Liczy się każda złotów-
ka. Dajmy Leonkowi szansę na 
normalne życie.

Wpłaty można kierować:
Fundacja Serce Dziecka im. 

Diny Radziwiłłowej, ul. Narbut-
ta 27 lok. 1, 02-536 Warszawa

Nr konta na wpłaty w złotów-
kach: 17 1160 2202 0000 0000 
8297 2843

Nr konta na wpłaty w eu-
ro: 09 1160 2202 0000 0001 
2152 1272

Nr konta na zbiórkę publicz-
ną w 2014 r. (aktywny do koń-
ca 2015 r.): 02 1160 2202 0000 
0001 5118 9430

W tytule wpłaty koniecznie 
należy wpisać: Bałtruszewicz 
Leon

Można też przekazać 1 proc. 
podatku w rozliczeniu rocz-
nym PIT, w którym należy po-
dać: KRS 0000266644, a w polu 
informacji dodatkowych: Bałtru-
szewicz Leon.  (SD) 

WSPARCIE W MEDYCYNIE
Ozon: 
•	 działa bakterio- i grzybobójczo
•	 inaktywuje wirusy
•	 dotleniania organizm
•	 poprawia mikrokrążenie
•	 powoduje wzrost ogólnej odporności organizmu 
•	 przyspiesza naprawcze procesy komórkowe 

Ozonoterapia ma zastosowanie m.in. w leczeniu: 
•	 boreliozy 
•	 chorób skórnych (grzybic, trudno gojących się ran)
•	 stopy cukrzycowej 
•	 zespołu przewlekłego zmęczenia
•	 migren
•	 choroby Hashimoto i innych

Gabinet rehabilitacji w Centrum Ozonoterapii świadczy  
usługi w zakresie:
•	 terapii obrzęków limfatycznych
•	 leczenia bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji
•	 terapii czaszkowo – krzyżowej u dorosłych i dzieci
•	 fizykoterapii
•	 masażu 

Informacje i zapisy na zabiegi 
tel. 602 322 968 oraz 603 507 061, 

e-mail: biuro@amsaw.pl,   www.ozonoterapia.pruszkow.pl
Pruszków ul. Drzymały 23,

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 14.00-20.00 
(Al. Niepodległości róg Drzymały, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego)

Reklama

EWELINA 
LATOSEK

MILANÓWEK
Władze miasta-ogrodu 
planują podreperować 
budżet poprzez emisję 
obligacji gminnych. 
Z jednej strony to 
sposób na pozyskanie 
dodatkowych pieniędzy, 
z drugiej zadłużenie się.

M ożliwość emisji ta-
kich obligacji daje sa-
morządom ustawa 

o finansach publicznych. Pro-
cedura nie jest skomplikowa-
na. Na początek potrzebna jest 
uchwała rady miasta lub gminy, 
w której określane są m.in. wiel-
kość emisji, wartość obligacji i za-
sady wykupu. Potem pozostaje 
uzyskanie pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
i wybranie banku, który wypu-
ści tego typu papiery dłużne. Co 
istotne, w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego obliga-
cje nie muszą mieć zabezpiecze-
nia ani poręczenia. Gwarantem 
ich wartości jest samo to, że emi-
tuje je gmina lub miasto. W prze-
szłości z podobnego rozwiązania 
korzystały m.in. takie gminy jak 
Włocławek, Tczew i Elbląg. 

Jest to więc prosty i skutecz-
ny sposób na podreperowanie 
budżetu. Pozyskane w ten spo-
sób środki mogą zostać przezna-
czone na spłatę zobowiązań lub 

Milanówek chce wyemitować obligacje
– Do 15 listopada rada miasta otrzyma projekt budżetu i wtedy 
będziemy procedować – mówi burmistrz Wiesława Kwiatkowska 

schodziło proporcjonalnie i które 
jest mniejsze niż to, z jakim mamy 
do czynienia w tej chwili – doda-
je. I odpiera zarzuty o złamanie 
obietnicy wyborczej. – Bardzo 
łatwo coś takiego powiedzieć 
i nic nie robić. Spłacę 5 mln zło-
tych, a wezmę 3 mln. To daje 
2 mln do przodu. Mogłabym wziąć 
nawet 20 mln, ale chcę wziąć 
8 na trzy lata, aby wykonać mak-
symalnie dużo inwestycji, choć 
pojawiają się głosy, że to mało 
i powinno być więcej – przekonuje
burmistrz Milanówka. 

Na jakie inwestycje przekaza-
ne zostaną środki z emisji obli-
gacji? Burmistrz Kwiatkowska: 
– Przede wszystkim chodzi o dro-
gi, ale lista podlega jeszcze kon-
sultacjom i nie jest zamknięta. 

Propozycja władz miasta-
-ogrodu zakłada emisję ob-
ligacji w trzech transzach: 
o wartości 2 mln zł w 2016 roku, po 
3 mln zł w 2017 i 2018 r. – Obec-
nie podlega to rozmowom i dys-
kusjom, radni jeszcze nie wypo-
wiedzieli się w tej sprawie. Do 
15 listopada rada miasta otrzy-
ma projekt budżetu i wtedy bę-
dziemy procedować – zaznacza 
burmistrz Kwiatkowska. 

Czy milanowski budżet wy-
trzyma realizację tego pomysłu? 
Obligacje kiedyś trzeba będzie 
przecież odkupić. – Oczywi-
ście, nie mam co do tego wąt-
pliwości. Znam się trochę na 
ekonomii – zapewnia Wiesła-
wa Kwiatkowska. – To zadłu-
żenie bezpieczne, które będzie 

współfi nansowanie inwestycji, 
które mają przynieść zysk po-
zwalający na późniejszy wykup 
papierów. De facto są jednak za-
ciągnięciem długu. A w przypad-
ku Milanówka jedną z obietnic 
wyborczych burmistrz Wiesła-
wy Kwiatkowskiej było niezwięk-
szanie zadłużenia i walka z tym 
już istniejącym.

Z jakiego powodu więc rozwa-
żana jest emisja obligacji? – W naj-
bliższych latach zaplanowana 
została spłata bardzo wysokich 
kredytów jakie gmina zaciągała, 
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Raszyn, dnia 30 października 2015 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/433/2013 z dnia 
31 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej, 
zmienionej uchwałą Nr XIII/130/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/433/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca  2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej, w zakresie zmiany jego granic 
poprzez wyłączenie części terenu oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych  
we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej, obejmujący obszar w obrębie Falenty, 
którego granice wyznaczają:
1)  od północy - po istniejącej osi ul. Centralnej;
2)  od wschodu  - po istniejącej osi Alei Krakowskiej;
3)  od południa - po południowej granicy działki nr ew. 30;
4)  od zachodu - po zachodniej granicy działki nr ew. 30, dalej zachodniej i północnej granicy działki 

nr ew. 29 (ul. Sokołowska), a następnie po zachodnich granicach działki nr ew. 26 do istniejącej 
osi ul. Centralnej,

 z wyłączeniem terenu stanowiącego część działki nr ew. 26 w pasie gruntu przylegającym wzdłuż 
zachodniej linii rozgraniczającej Alei Krakowskiej o długości 360m, nieregularnym kształcie  
i szerokości zmiennej od 0m do 37m
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 listopada do 9 grudnia 2015 r.  

(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica 
ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pokój 
102.

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.
raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy 
Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  
i 3 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 (j. t. Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu  
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. Uwagi i wnioski 
powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie  
ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

   Z up. Wójta  
PEŁNOMOCNIK  WÓJTA 

 ds. Rozwoju Gminy  
 mgr inż. Mirosław Chmielewski    

OGŁOSZeNIe

PRUSZKÓW
Nasi czytelnicy pytają: co po-
wstanie na miejscu wyburzanej 
stacji paliwowej przy ulicy Boha-
terów Warszawy w Pruszkowie? 
Z tej stacji zmotoryzowani korzy-
stali często. I to nie tylko z Prusz-
kowa, ale i Piastowa. Obecnie 
wyburzane są wszystkie obiekty 

znajdujące się na działce stacji. 
– Czy wiedzą państwo co powsta-
nie na terenie wyburzanej stacji 
paliw koło pruszkowskiego Zni-
cza? – pyta czytelnik Mariusz. Po-
stanowiliśmy się tego dowiedzieć, 
więc spytaliśmy Agnieszkę Ku-
ruliszwili, rzecznika prasowego 

Przy ul. Bohaterów Warszawy 
zamiast stacji paliw też będzie stacja

pruszkowskiego starostwa powia-
towego. – Przy ulicy Bohaterów 
Warszawy, w miejscu wyburzanej 
stacji paliwowej, powstanie nowy 
taki sam obiekt wraz z myjnią. 
Pozwolenie na budowę zostało 
wydane 1 października tego roku 
– odpowiedziała Kuruliszwili. (SD)

a zamierzamy w tej kadencji zrobić 
coś więcej. Bardzo mało środków 
pozostało na inwestycje, dopiero 
w roku wyborczym mielibyśmy 
troszkę więcej pieniędzy. Obli-
gacje są nam więc potrzebne na 
zrealizowanie tych niezbędnych 
– tłumaczy Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka. 

Propozycja władz 
miasta-ogrodu 
zakłada emisję 
obligacji w trzech 
transzach: o wartości 
2 mln zł w 2016 roku, 
po 3 mln zł w 2017 
i 2018 r.

 Urząd miasta w Milanówku
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BRWINÓW
Mieszkańcy Milęcina, Czubina, Bi-
skupic, Domaniewa, Kotowic i Falęci-
na będą mogli czuć się bezpieczniej 
wracając wieczorami do domów. 
Gmina Brwinów rozstrzygnęła prze-
targ na wykonawcę oświetlenia, któ-
re zostanie wykonane w systemie 
„projektuj i buduj”. Wykonawca ma 

czas na zamontowanie lamp do 
15 grudnia tego roku. – Częściowo 
chodzi o zamontowanie oświetlenia 
na istniejących słupach, ale też są 
drogi, gdzie jeszcze nie było żadnego 
oświetlenia. Tam konieczna jest bu-
dowa słupów – mówiła nam Mirosła-
wa Kosiaty, kierownik biura promocji 

Na kilku ulicach oświetlenie
jeszcze w tym roku

gminy Brwinów. Na tym nie koniec 
planów w zakresie oświetlenia. 
– W 2015 roku przeznaczymy na ten 
cel łącznie ponad 620 tys. zł. W przy-
szłym roku będziemy dalej prowa-
dzić budowę oświetlenia – informuje 
Urszula Wróbel, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów. (JM)

Wiadomości Piątek, 30 Października 2015

Pomysły 
wokół L23
RASZYN
Pojawiają się 
kolejne pomysły 
dotyczące autobusu 
L23. Główne 
założenia dotyczą 
przywrócenia 
poprzedniej trasy 
oraz zwiększenia 
liczby kursów.

Od września L23 jedzie no-
wą trasą. Aby dostać się do 
Pruszkowa bądź Raszyna 
kursuje przez Janki, No-
wy Sękocin, Laszczki, Fa-
lenty Duże oraz Falenty. 
W związku ze zmianami 
czas podróży znacznie się 
wydłużył, często przekra-
cza 50 minut. Jak już pisa-
liśmy, wielu pasażerów nie 
jest z tego zadowolonych. 
Dodatkowo L23 ma w cią-
gu dnia osiem kursów, więc 
bez rewelacji.

Władze gminy Raszyn do-
strzegły problem. Niedaw-
no odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami ZTM. 
Teraz czas na analizy. – Do-
staliśmy od operatora, czyli 
Zarządu Transportu Miej-
skiego karty z tzw. wyko-
rzystaniem linii i musimy je 
przeanalizować. Usiądziemy 
we wspólnym gronie, posta-
ramy się to dokładanie omó-
wić, a następnie przekażemy 
radnym. Teraz jest taka kon-
cepcja, żeby zmienić trasę 
linii L23 i powrócić do naj-
krótszego wahadła Prusz-
ków-Raszyn. Równocześnie 
myślimy o autobusie, który 
będzie obsługiwał Laszcz-
ki, Grocholice i część Rybia. 
Nazwijmy ją taką zbierającą 
linią wewnętrzną – wyjaśnia 
Mirosław Chmielewski, peł-
nomocnik wójta gminy Ra-
szyn ds. rozwoju.

Zmiany najwcześniej będą 
możliwe na początku 2016 
r. Chmielewski: – Obecnie 
wszystko będzie funkcjono-
wało jak dotychczas. Zmiany 
wchodzą w grę od początku 
przyszłego roku. Do Prusz-
kowa będzie więcej kursów. 
Prawdopodobnie 12 w ciągu 
dnia. – To jest nasza propozy-
cja. Decyzja należy do radnych. 
Nie wszyscy radni muszą dać 
zgodę na fi nansowanie tego ty-
pu rozwiązania.  (JM) 
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Choroba 
i samobójstwo
REGION
20 września grodziscy 
policjanci znaleźli 
w jednym z mieszkań 
zwłoki 70-latka. 
Śledztwo w tej sprawie 
zmierza ku końcowi.

Ciało mężczyzny znajdowało 
się w stanie zaawansowanego 
rozkładu. Jednak przyczyny 
śmierci wstępnie wyjaśniono.

– Sekcja zwłok została prze-
prowadzona. Uzyskaliśmy 
wstępną opinię, że brak jest 
podstaw do twierdzenia, aby 
do zgonu przyczyniły się oso-
by trzecie. Przyczyną śmierci 
były problemy chorobowe. Spra-
wę zakończymy, gdy uzyska-
my opinię ostateczną, jednak 
na tym etapie śledztwa nic nie 
wskazuje, aby pojawiły się ja-
kieś niespodziewane informa-
cje – mówi Aneta Orzechowska, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Grodzisku Mazowieckim.

Wracamy też do sprawy 
śmierci kobiety, której ciało 
znaleziono 30 sierpnia na da-
chu wejścia do klatki schodowej 
jednego z bloków przy al. Woj-
ska Polskiego w Pruszkowie. 
– Śledztwo zostało umorzo-
ne. Nie było żadnych dowo-
dów świadczących o tym, że 
zgon mógł być spowodowa-
ny działaniem osób trzecich 
czy nieszczęśliwym wypad-
kiem. To zdarzenie było wy-
łącznie aktem samobójczym 
– mówi Andrzej Zwoliński, za-
stępca prokuratora rejonowe-
go w Pruszkowie.  (SD) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW  
Zakładając, że w Polsce 
żyje 40 mln osób, to każdy 
z nas na budowę toru 
kolarskiego w Pruszkowie 
wyłożył 2,30 zł. Obiekt 
za 92 mln zł sypie się 
w oczach, bo nie jest w 
stanie zarobić na swoje 
utrzymanie.

BGŻ BNP Paribas Arena, 
bo tak dziś nazywa się tor 
przy ul. Andrzeja 1, po-

wstał w 2008 r. Welodrom jest 
własnością Polskiego Związku 
Kolarskiego. W 2009 roku PZKol 
musiał dostosować tor do wymo-
gów Międzynarodowej Federacji 
Kolarskiej dotyczących homolo-
gacji i bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego. Prace te wykonała 
fi rma Mostostal Puławy, wyce-
niła je na 5,3 mln zł. Jednak nie 
otrzymała zapłaty. Dziś dług wraz 
z odsetkami oscyluje wokół kwo-
ty 8 mln zł. 

To niejedyny „topór” wiszący 
nad Areną. Kilka lat temu ów-
czesny prezes PZKol Wojciech 
Walkiewicz wraz z sekretarzem 
generalnym Jarosławem Potoc-
kim poręczyli weksel na kredyt 
inwestycyjny zaciągnięty przez 
fi rmę EKO-Kampinos (prezesem 
był  wtedy Grzegorz Walkiewicz, 
syn Wojciecha) na budowę Hotelu 
Victor. Mowa o kwocie blisko 14 
mln zł. Spółka EKO-Kampinos 
została postawiona w stan upadło-
ści, a komornik zlicytował hotel, 
jednak zdobyte w ten sposób pie-
niądze nie pokryły w całości kwo-
ty należnej bankowi. To oznacza, 
że w każdej chwili może on zapu-
kać do PZKol-u.

Życie na torze kołem się toczy
Welodrom przy ulicy Andrzeja nie jest w stanie zarobić na swoje utrzymanie

A welodrom tętni 
życiem...
Mimo prawie patowej sytuacji we-
lodrom tętni życiem. – Kolarze, 
również torowi, mają coraz wię-
cej sukcesów. W 2013 r. zdobyli 7 
medali, rok później było ich już 17. 
Natomiast w 2015 r. zdobyliśmy do 
tej pory 31 krążków. Ten obiekt ży-
je dzięki kolarstwu. W roku mamy 
250 dni treningowych lub zawo-
dów – wyjaśnia sekretarz PZKol. 

PZKol znalazł też sposób na 
lepsze wykorzystanie toru. Przy 
ul. Andrzeja 1 siedzibę mógł-
by mieć jeszcze jeden związek 
sportowy. Mowa o badmintonie. 
Bęcek: – Rozmawialiśmy o tym 
z kolejnymi ministrami sportu, 
ale każdy problem odsuwa i zrzu-
ca na następcę. A my czekamy – 
dodaje sekretarz.

PZKol myśli również o więk-
szym zachęceniu mieszkańców 
Pruszkowa do odwiedzania 
Areny. I nie chodzi tylko o zawo-
dy kolarskie. 

Bęcek: – Na tyłach toru znaj-
duje się działka miejska na której 
mógłby powstać tor do MTB. Sam 
widziałem, że w Pruszkowie wie-
le osób skacze na BMX-ach. Taki 
tor to szereg odpowiednio wypro-
fi lowanych górek, po których mogą 
poruszać się nawet maluchy. Takie 
rozwiązania są stosowane w m.in. 
w Czechach. Moglibyśmy zago-
spodarować również pozostały 
teren na potrzeby rekreacyjno-
-sportowe. Myślimy też o powtó-
rzeniu w przyszłym roku zawodów 
szkółek kolarskich i pikniku. 

Na torze mogą się odbywać 
tylko zajęcia kolarskie. Nie ma 
mowy o organizacji imprez ma-
sowych, czyli przynoszących 
dochody. Przyczyny? Brak moż-
liwości złożenia toru i, co waż-
niejsze, brak dróg ewakuacyjnych 
ze śródtorza. – Nikt nie wyrazi 
nam zgody na organizację maso-
wej imprezy na śródtorzu. Obiekt 
ma drogi ewakuacyjne, ale obej-
mują one trybuny – twierdzi Bę-
cek. I dodaje: – Związek nigdy 
nie miał najmniejszej możli-
wości, by ten obiekt utrzymać. 
Arena jest stricte specjalistycz-
nym obiektem i nigdy nie będzie 
na siebie zarabiać. 

PZKol ma więc związane rę-
ce, jeśli chodzi o zarobkowanie. 
Nie ma też możliwości przekaza-
nia obiektu innemu podmiotowi. 
Ministerstwo chciało welodrom 
włączyć do Centralnego Ośrodka 
Sportowego, ale to oznaczałoby 
nie tylko przeniesienie własności 
toru, ale również zobowiązań na 
nim ciążących. Obiektu nie moż-
na też sprzedać, chyba że zrobi 
to... komornik.

Dług się ciągnie
Co na to władze związku? – Od 
2011 r. spłaciliśmy wszystkie 
mniejsze długi. Ponad 5 mln zł. 
Oddaliśmy też 800 tys. zł do Mi-
nisterstwa Sportu. Jednak wciąż 
ciągnie się za nami dług Mostosta-
lu i hotelu. Dziś tylko prokuratura 
może zbadać te sprawy – mówi Ar-
kadiusz Bęcek, sekretarz PZKol.

Związek co prawda wyszedł już 
na prostą, trenuje i szkoli młodą 
kolarską kadrę, ale kłopotem po-
zostaje welodrom. Utrzymanie 
obiektu kosztuje ponad 1,5 mln zł 
rocznie. I mowa tu tylko o utrzy-
maniu funkcjonowania toru: opła-
ty za prąd, ogrzewanie, ochronę. 
Pieniędzy brakuje na bieżące re-
monty, co odbija się na kondycji 
obiektu. Bęcek: – Jak wygląda Are-
na? Ten obiekt nam się sypie. Był 
skandalicznie robiony począwszy 
od etapu projektu i jest niefunk-
cjonalny. Cieknie dach, trzeba 
wymienić przeszklenia na torze 
i naprawić wiele innych rzeczy. 
Wszystko to kosztuje horrendalne 
pieniądze. Rozwiązania tu przy-
jęte są rodem z „Misia”.
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Welodrom przy ulicy Andrzeja nie jest w stanie zarobić na swoje utrzymanie

Uczniowie korespondują z królową
PIASTÓW
Każdy może napisać 
list do królowej,
ale nie każdy może 
liczyć na odpowiedź. 
Uczniom z piastowskiej 
podstawówki 
się udało.

To nietypowa inicjatywa kla-
sy VIa ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Piastowie. We wrześniu 
na zajęciach języka angielskie-
go pod okiem Magdaleny Gołę-
biewskiej uczniowie postanowili 
napisać list do królowej bry-
tyjskiej Elżbiety II. Złożyli jej 
życzenia z okazji 60. rocznicy 
panowania. Zaprosili królową 
na herbatkę do Piastowa, a przy 
okazji zachwalali jego najcie-
kawsze miejsca.

Oprócz życzeń i zaproszenia 
pojawiły się pytania: o liczbę 
kapeluszy posiadanych przez 

Elżbietę II, o pieska rasy We-
lsh Corgi, który jest ulubień-
cem królowej.

List napisano, kopertę zakle-
jono i wysłano. Po kilku dniach 
korespondencja dotarła do Pa-
łacu Buckingham. Uczniowie 
z nadzieją oczekiwali na odpo-
wiedź i w końcu do szkoły za-
witał listonosz, który przekazał 
przesyłkę z pieczęcią z Wiel-
kiej Brytanii. Zawierała opis 
ogrodu królewskiego, Pałacu 

Buckingham oraz rozkładu 
dnia królowej. Elżbieta II ma 
grono współpracowników, któ-
rzy pomagają jej w wypełnia-
niu obowiązków. List w imieniu 
monarchini został podpisany 
przez Lady-in Waiting.

– Odpowiedź przyszła szyb-
ko, w ciągu trzech tygodni. Na-
wet nauczycielka była tym zdzi-
wiona. Żałowała tylko, że na li-
ście nie podpisała się królowa. 
Wszystkim dzieciom w kolorze 
skserowałam ten list, więc każ-
dy uczeń mógł się nim pochwa-
lić w domu. To naprawdę fajna 
sprawa. Dzieci były zadowolone 
z całej inicjatywy i z otrzyma-
nej odpowiedzi. Teraz wszyscy 
inni chcą pisać. Dzieci z młod-
szych klas już się dopominają, 
aby rozpocząć taką korespon-
dencję – mówi Anna Depta, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Piastowie.  (JM) 
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Kolejne Targi Pracy w Grodzisku Mazowieckim
22 października 2015 r. 

po raz kolejny w Ze-
spole Szkół Nr 1 przy 

ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku 
Mazowieckim, odbyły się Grodzi-
skie Targi Pracy. Była to już VIII. 
edycja organizowana prze Staro-
stę Powiatu Grodziskiego i Powia-
towy Urząd Pracy.

Starosta Grodziski – Marek 
Wieżbicki oraz dyrektor Urzędu 
Pracy w Grodzisku Mazowiec-
k i m  –  H a n n a  Wi l a m ow s k a 
–powitali wystawców i osoby po-
szukujące pracy. Zarówno wy-
stawcom, jak i osobom poszu-
kującym pracy życzyli wzajem-
nych sukcesów. Dyrektor Urzę-
du Pracy – Hanna Wilamowska 
podkreśliła, że „Targi Pracy są 
takim właśnie miejscem, gdzie 
spotkać się mogą pracodawcy
jak i pracobiorcy”.

Na targach pojawiło się 25 wy-
stawców oferujących ponad 600 
miejsc pracy. W przeważającej 

liczbie były oferty pracy fi zycz-
nej m. in. operator wózków wi-
dłowych,  pracownik magazynu, 
pracownik produkcji, ale można 
było także znaleźć oferty pra-
cy biurowej. 

Jedna z uczestniczek targów 
podkreśliła, iż poszukuje pracy 
biurowej.  Udało się jej już złożyć 
3 aplikacje. Oceniła Targi Pracy 
jako bardzo dobry sposób poszu-
kiwania zatrudnienia, pozwalają-
cy na zapoznanie się z ofertami na  
miejscu. W Targach Pracy uczest-
niczyła po raz pierwszy.

Także pracodawcy ocenia-
ją Targi Pracy jako dobrą formę 
poszukiwania pracowników. Je-
den z wystawców już po raz kolej-
ny brał udział w tym wydarzeniu. 
W poprzedniej edycji udało mu 
się znaleźć 3 pracowników. Tego 
dnia można było skorzystać z fa-
chowych porad. Na targach po-
jawiły się stoiska Urzędu Pracy, 
Urzędu Skarbowego, Państwowej 

Inspekcji Pracy oraz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Targi Pracy były dobrą okazją by 
poszukujący pracy mogli w jednym 
miejscu porozmawiać z pracodaw-
cami, zostawić im swoje aplikacje, 
a także zasięgnąć porad ekspertów. 

Targi cieszyły się sporym za-
interesowaniem. Uczestniczyło 
w nich ponad 500 osób. Organi-
zowanie tego typu spotkań, jak wie-
lokrotnie podkreślali to uczestnicy, 
jest bardzo dobrym pomysłem, co 
również przekłada się na wskaźnik 
stopy bezrobocia w powiecie gro-
dziskim, która obecnie jest na po-
ziomie 6,3 %. 

Mamy nadzieję, że kolejne tar-
gi pracy będą szansą dla dotych-
czas nieuczestniczących w nich 
fi rm i instytucji oraz osób poszu-
kujących pracy.

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego

Powiatowy Urząd Pracy 
w Grodzisku Mazowieckim

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

Gminny Dzień Seniora  
18 października, w siedzibie Venecia Palace w Michałowicach-Wsi odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Seniora Gminy Michałowice.

Spotykamy się tutaj po raz trzeci 
– przywitał licznie przybyłych 
seniorów wójt gminy Michało-

wice, Krzysztof Grabka. Podziękował 
za pracę działającym w gminie kołom 
emerytów, rencistów i inwalidów; za ini-
cjatywę, kreatywność, zaangażowanie 
– aktywność seniorów.

 Przypomniał, że w gminie działa aż 8 
kół: najstarsze, istniejące od 47 lat, Koło 
nr 1 Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
osiedla Komorów (przewodniczącą jest 
Felicja Ćwilichowska); 41-letnie – naj-
liczniejsze, nr 2 w Michałowicach: 131 
członków (przewodnicząca Teresa Sła-
dek); nr 3 w Nowej Wsi (przewodnicząca 
Irena Niewiadomska); nr 4 w Regułach 
(przewodnicząca Helena Jędras), nr 5 
w Opaczy-Kolonii (przewodnicząca Anna 
Taras); nr 6 w Granicy – powstało w ubie-
głym roku (przewodnicząca Aleksandra 
Pyz-Szukalska); nr 7 sołectwie Komorów 
(przewodnicząca Teresa Kulpik) i nr 8 
w Sokołowie – powstało w II połowie br. 
(przewodniczący Franciszek Głębocki).

 W czerwcu 2015 r. został zareje-
strowany Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Michałowicach. – Co świadczy 
o dużej aktywności kół, zaangażowaniu 

seniorów i jest konsekwencją rosnącej 
liczby członków – stwierdziła jego prze-
wodnicząca Ewa Adamczyk.

 – Patrząc na was – zwróciła się do 
seniorów przewodnicząca, Rady Gmi-
ny Michałowice Elżbieta Biczyk – my 
młodzi stajemy się optymistami, uświa-
damiamy sobie, że czeka nas jeszcze wie-
le wspaniałych chwil.

 Wójt Krzysztof Grabka wręczył 
6 parom, przyznane przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Tym 
odznaczeniem zostali uhonorowani: 
Państwo Janina i Andrzej Cyrkanowi-
czowie, Państwo Janina i Franciszek 

Jamrożowie, Państwo Barbara i Krzysz-
tof Kłosowie, Państwo Janina i Bohdan 
Łysoniewscy, Państwo Maria i Wini-
cjusz Olczakowie oraz Państwo Józefa 
i Jan Szczepaniakowie. Medal za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie otrzymują 
pary, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim min. 50 lat.  Wśród 
odznaczonych, jedna z par, Państwo 
Jamrożowie, świętowali w tym roku 
wspaniałą,  65. rocznicę ślubu.  

 Na Gminnym Dniu Seniora obecne 
były także pary, które w tym roku obcho-
dziły złote i diamentowe gody, oczekujące 
na przyznanie medali za długoletnie po-
życie. Są nimi Państwo Regina i Marian 

Ciećkowie, Państwo Danuta i Bog-
dan Chrzanowscy, Państwo Elżbie-
ta i Zbigniew Lewonowscy, świętujący 
50. rocznicę ślubu oraz Danuta i Stefan 
Gajewscy oraz Państwo Bożenna i Anto-
ni Walowie, obchodzący 60. rocznicę. 

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca ra-
dy gminy oraz Krzysztof Grabka, wójt 
gminy, uhonorowali wszystkie jubile-
uszowe pary dyplomami i listami gra-
tulacyjnymi, życząc małżonkom by 
uczucie, które połączyło ich przed la-
ty zawsze było tak samo silne, a tak-
że aby w zdrowiu i szczęściu cieszyli 
się sobą oraz rodziną przez dalsze lata 
wspólnego życia.

Po części ofi cjalnej rozpoczęły się 
występy mieszkańców. Prowadzony 
przez Renatę Włodarek zespół wokal-
ny „Czerwone Korale” z Opaczy-Ko-
lonii wystąpił ze swoim najnowszym 
repertuarem. Pod kierunkiem Piotra 
Gwiazdeckiego wystąpił chór micha-
łowickich seniorów „Michałowiczan-
ka”. Seniorki z Komorowa zaśpiewały 
piosenki na ludową nutę. Swoimi 
umiejętnościami wokalnym popisy-
wały się także seniorzy z Nowej Wsi 
oraz Granicy.  

 Wielką atrakcją był występ gwiaz-
dy Haliny Kunickiej, która wykonała 
wiele swoich przebojów. Wśród nich 
nie mogło zabraknąć  piosenek "

Czekaj, 
nie wypatruj mnie", czy 

"
Orkiestry dęte" 

i 
"

To były piękne dni". 
 Aleksandra Piszczek i Jarosław Bier-

nat (mieszkaniec gminy), mistrzowie 
Polski w tańcu, zaprezentowali tańce 
standardowe i latynoamerykańskie, za-
chwycając zgromadzoną publiczność. 
Pod ich kierunkiem odbył się także kon-
kurs tanga. Tego dnia nie mogło za-
braknąć także zabawy przy muzyce, 
bawiono się przy największych prze-
bojach, a na zakończenie seniorzy za-
tańczyli wspólnie poloneza.  

GRODZISK MAZOWIECKI
Daniel Górak w parze z Jakubem 
Dyjasem dotarli do fi nału GAC Gro-
up ITTF World Tour Warsaw Polish 
Open. Triumf był blisko, ale duet ze 
Szwecji okazał się lepszy. Górak to 
jeden z najlepszych polskich teni-
sistów stołowych, występuje w Bo-
gorii Grodzisk Mazowiecki. Podczas 

GAC Group ITTF World Tour War-
saw Polish Open wraz z Jakubem 
Dyjasem pokazał w deblu tenis naj-
wyższych lotów. W fi nale spotkali 
się z Kristianem Karlssonem i Mat-
tiasem Karlssonem. Polacy prze-
grali pierwszą partię do 9. W drugiej 
odsłonie doprowadzili do remisu, 

Dopiero szwedzki debel 
zatrzymał Daniela Góraka

jednak w kolejnym secie duet ze 
Szwecji był nie do zatrzymania.
Polacy dobrze rozpoczęli czwar-
tą odsłonę. Prowadzili 6:3, jednak 
rywale odrobili straty i wygrali ca-
łe spotkanie. Daniel Górak i Jakub 
Dyjas musieli zadowolić się drugim 
miejscem w turnieju. (JM)
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W sukurs
zwierzakom
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Zwierząt 
potrzebuje pomocy. 
Liczy się każdy gest.

Wolontariusze stowarzyszenia 
starają się zapewnić jak najlep-
sze warunki bezdomnym psom 
i kotom, ale bywa, że brakuje środ-
ków na podstawowe produkty. – 
Cały czas robimy zbiórki. Bardzo 
nam brakuje karmy, a także żwir-
ku typu pelet dla kotów. Obecnie 
mamy najbardziej kryzysową sy-
tuację w odniesieniu do całego ro-
ku – mówi Katarzyna Ebertowska 
z Pruszkowskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Zwierząt. Szczegól-
nie potrzebne jest wsparcie przed 
zimą. Potrzebne są koce, poszew-
ki, ręczniki, miski, szelki, smycze, 
karmy. Obecnie prowadzona jest 
zbiórka. Do 31 października moż-
na składać niezbędne produkty 
w Rapa Sklep Wędkarsko-Zoolo-
giczny w Pruszkowie. Ebertowska: 
– Każda pomoc, nawet kilogram 
karmy jest na wagę złota.  (SD) 

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Ok. 40 osób protestowało 
we wtorkowe 
(27 października) 
popołudnie przed urzędem 
miasta w Pruszkowie 
przeciw przyjęciu 
imigrantów. Padały 
hasła „Wielka 
Polska katolicka”,
„Jan Starzyński chcesz 
murzyna, to go sobie 
w domu trzymaj”.

P ikietę zorganizowali prusz-
kowski oddział Obozu 
Narodowo-Radykalnego 

i Narodowy Pruszków. Pojawili 
się też przedstawiciele Młodzieży 
Wszechpolskiej z Żyrardowa i Pia-
stowa. Uczestnicy pikiety trzyma-
li transparent z napisem „Polska 
nie dla imigrantów”, biało-czerwo-
ne fl agi i charakterystyczną zielo-
ną chorągiew z falangą, symbolem 
polskich nacjonalistów. Cało-
ści z oddali przyglądali się prze-
chodnie.

Jaki był powód pikiety przed 
urzędem? Jak twierdzą jej orga-
nizatorzy chodzi o uchwałę rady 
miejskiej z września tego roku. 
Mowa w niej o ewentualnym przy-
jęciu przez Pruszków dwóch ro-
dzin imigrantów. Władze miasta 
podkreślają, że ma ona charakter 
intencyjny i jest odpowiedzią na 
zapytanie wojewody mazowiec-
kiego w tej sprawie.

Pikieta przed urzędem miasta
Uczestnicy protestu trzymali m.in. transparent z napisem „Polska nie dla imigrantów”

Pruszkowa. – Uchwała podjęta 
przez radę miasta to gest solidar-
ności, której w przeszłości sami 
potrzebowaliśmy. Ci ludzie pocho-
dzą z kraju, gdzie trwa wojna, nie 
zapominajmy o tym – tłumaczy.

Jak dodaje, w tej chwili nie są 
jeszcze znane szczegóły doty-
czące samej procedury przyję-
cia w Pruszkowie imigrantów, 
ani konkretne daty. Kurzela: 
– W odpowiedzi na wystąpienie 
wojewody mazowieckiego mowa 
o maksymalnie dwóch rodzinach. 
To nie będzie miało kompletnie 
żadnego wpływu na nasze życie, 
na życie miasta, a historia nas do 
czegoś zobowiązuje. W samej 
Turcji przebywa w tej chwili 2 mln 
uchodźców i nie ma tam obaw 
o utratę tożsamości. 

nie ma nieomylności w kwestiach 
tego typu – mówił.

Na zakończenie głos zabrała 
przedstawicielka Narodowej Or-
ganizacji Kobiet. – Nasza ojczyzna 
jest królestwem Najświętszej Ma-
ryi Panny i tylko dlatego jeszcze 
funkcjonuje. Możemy się jedno-
czyć jako społeczeństwo, kiedyś 
Polska była wielka bo mieliśmy 
wielkie rodziny. Do tego trzeba 
wrócić, zamiast iść w przyzwoitość 
wobec obcych – mówiła Edyta.

A co na to wszystko władze 
miasta? – Żyjemy w wolnym kra-
ju, każdy ma prawo protestować 
i kiedyś walczyliśmy także o to, aby 
takie protesty jak ten dzisiaj mogły 
się odbywać. Rozumiem te oba-
wy, ale ich nie podzielam – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 

Uchwała nie ma mocy spraw-
czej, o czym narodowcy wiedzą, 
ale i tak uważają ją za zagroże-
nie. – Wyrażamy sprzeciw wobec 
narzucania nam jakiejkolwiek 
liczby kulturowo obcych przy-
byszów – mówił Robert Bąkie-
wicz, organizator protestu. – Ci 
ludzie przyjadą tutaj mają do-
stać mieszkania, mają stwarzać 
napięcia społeczne, żyć z na-
szych zasiłków i my się mamy 
na to zgadzać, a w Pruszkowie 
60 rodzin czeka na przyznanie 
mieszkania – przekonywał.

W podobnym duchu prze-
mawiali przedstawiciele innych 
organizacji, m.in. Młodzieży 
Wszechpolskiej z Piastowa. Zda-
niem jednego z nich za napływem 
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Uczestnicy protestu trzymali m.in. transparent z napisem „Polska nie dla imigrantów”

imigrantów stoją Izrael i Stany 
Zjednoczone, które destabilizu-
ją sytuację na Bliskim Wschodzie, 
a racji w kwestii przyjęcia uchodź-
ców nie mają nawet obecne władze 
Kościoła katolickiego, w tym pa-
pież Franciszek. – To wbrew tra-
dycyjnej nauce Kościoła, papież 

– Rozumiem te 
obawy, ale ich nie 
podzielam – mówi 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent 
Pruszkowa

Jak dojedziemy komunikacją 
miejską na cmentarze
REGION 
1 listopada, w dzień 
Wszystkich Świętych, 
udamy się na groby 
bliskich. Aby łatwiej 
było dotrzeć na 
cmentarze przewoźnicy 
wprowadzają 
zmiany w rozkładach 
komunikacji miejskiej.

Pojawią się m.in. nowe połącze-
nia autobusowe oraz specjal-
nie linie cmentarne. Sprawdź 
jak w naszym regionie najła-
twiej dotrzeć na groby bliskich.

Pruszków
31 października oraz 1 listo-
pada autobusy miejskie będą 
kursowały zgodnie z rozkładem 
dnia powszedniego na liniach: 
nr 1: Os. Staszica – PKP Prusz-
ków, nr 2: Pruszków – Komo-
rów, nr 3: Pruszków – Piastów, 
nr 4: Pruszków – Gąsin.

Warto dodać, że linią nr 1 
można dotrzeć z pruszkow-
skiego dworca PKP do cmen-
tarza przy ul. 2 Sierpnia. Do 
tego cmentarza oraz nekropo-
lii położonej w Komorowie do-
jedziemy linią nr 2 zarówno 
ze stacji WKD Pruszków jak 
i z dworca PKP Pruszków. 
Natomiast linią nr 4 można 
dotrzeć do cmentarza przy 
ul. Południowej w Pruszkowie.

Zostaną również uruchomio-
ne specjalnie linie autobuso-
we. 1 listopada będzie można 
nimi dojechać z osiedla Sta-
szica, dworca PKP Pruszków 
oraz stacji WKD Pruszków na 
Cmentarz Żbikowski.

Grodzisk Mazowiecki
Zmiany pojawią się także 
w grodziskiej komunikacji 
autobusowej.

1 listopada według rozkładu 
dnia powszedniego będą kur-
sowały linie: nr 1: Władków 
Pętla – Kozerki – Grodzisk 
Mazowiecki PKP; nr 3: na 
odcinku Radonie – Grodzisk 
Mazowiecki PKP – Kłudzien-
ko; nr 5: Grodzisk Mazowiecki 
PKP – Izdebno; nr 8: Grodzisk 
Mazowiecki PKP – Czarny 
Las – Makówka.

Natomiast linia nr 2 roz-
pocznie trasę przy dworcu 
PKP w Grodzisku o godzinie 
6.40 i wyruszy w kierunku 
Makówki. Natomiast o godz. 
7.18 z dworca PKP autobusy 

pojadą w stronę Siestrze-
ni. Ostatni kurs z Makówki 
o godz. 18.00 zaś z Siestrze-
ni o 18.15. Linia nr 2 zostanie 
też przedłużona do cmentarza 
w Kuklówce, kursy od godz. 
9.17 do 17.00 (start z PKP).

Linia nr 4 na odcinku z Ra-
doń do Izdebna kursuje we-
dług rozkładu roboczego 
następująco: godz. 6.20 od-
jazd z grodziskiego dworca 
PKP w kierunku Izdebna, na-
tomiast ostatni kurs powrotny 
z Radoń o godz. 19.40. Dodat-
kowo 1 listopada na tej linii 
wprowadzony zostanie auto-
bus z PKP do cmentarza ko-
munalnego. Odjazd autobusu 
co godzinę (w godz. 9 – 17) 

zarówno z dworca PKP jak 
i z cmentarza.

1 listopada zostanie też uru-
chomiony kurs do cmentarza 
w Żukowie. Odjazd z grodzi-
skiego dworca PKP o godz. 10. 
Powrót z Żukowa zaplanowa-
no na godz. 13.

Linia nr 7 kursuje jak w dzień 
świąteczny, zaś linie 6, 9, 10 
i 11 będą tego dnia wyłączone 
z użytkowania.

Uwaga kierowcy
W dzień Wszystkich Świętych 
obowiązywać będzie zmieniona 
organizacja ruchu wokół cmen-
tarza w Raszynie. 

Można do niego dojechać 
z al. Krakowskiej skręcając 
w ulicę Sokołowską, następ-
nie w ul. Żwirową. Natomiast 
aby wyjechać trzeba będzie wy-
korzystać jednokierunkową 
ul. Centralną. Bezpośredni do-
jazd od strony al. Krakowskiej 
zostanie zamknięty.

Zmiany w komunikacji tego 
dnia wprowadzą także Brwi-
nów oraz Milanówek.  (SD) 

W dzień 
Wszystkich 
Świętych 
zostaną m.in. 
uruchomione 
specjalnie linie 
autobusowe 
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PRUSZKÓW
Choć do świąt jeszcze trochę czasu 
to już warto pomyśleć o prezentach. 
Doskonałą okazją ku temu będzie 
Kiermasz Świąteczny, który 5 grud-
nia odbędzie się w pruszkowskiej 
Hali Znicz. Wystawcy przygotowa-
li duży wybór tekstyliów, biżute-
rii, rękodzieł, dekoracji do wnętrz, 

kosmetyków, przysmaków, ozdób 
itd. Dla dzieci przygotowany zo-
stanie specjalny, magiczny kącik 
z niespodziankami. Jest więc szan-
sa załatwienia niemal wszystkich 
przedświątecznych prezentowych 
spraw w jednym miejscu i to w mi-
łej atmosferze. Wystawcy mogą 

Prezent dla najbliższych kup 
na Kiermaszu Świątecznym

jeszcze składać propozycje swoje-
go udziału w kiermaszu. Organizator 
prosi o kontakt pod adresem mailo-
wym: eventydtm@gmail.com lub 
nr tel. 535 33 30 34. Start imprezy 
5 grudnia (sobota), godz. 10–17, Hala 
Znicz w Pruszkowie, ul. Bohaterów 
Warszawy 4. Wstęp wolny. (SD) 
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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

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

 

Warunek arunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży pdoświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamwierzchni reklamowej

w prasie, własna baza klientasie, własna baza klientóów.
Oferujemy atOferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja,

niezbędne narzędzia pniezbędne narzędzia pracy i możliwości rozości rozwoju
w prężnie rozwijająw prężnie rozwijająw prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.  wie regionalnym.  

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.ploczylas@wprmedia.pl

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

Dam pracę

 ► Firma PROBET zatrudni osoby 
z orzeczeniem niepełnosprawności  
do pracy  sprzątaczki, pracowników 
gospodarczych. Obiekty w  Mszczonowie, 
Ożarowie, Pruszkowie. Umowa  o pracę. 
Telefon kontaktowy (0-22)730-09-28 

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

 ► Firma w Otrębusach k. Pruszkowa 
poszukuje sprzątaczki do biura 
tel. 794 794 500.

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

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

 ► Pracownik Linii Produkcyjnej, zakład 
w Pruszkowie, Saint-Gobain 
Glassolutions (przetwarzanie szkła). 
Obsługa maszyn produkcyjnych, wózków 
widłowych i suwnic. Praca w trybie 
zmianowym. Tel. 602 420 415, mail 
izabela.ignasiak@saint-gobain.com

Uwaga ! Praca dla Ciebie! 
Poszukujemy pracowników 
linii opakowań. Praca obejmuje 
etykietowanie, kompletowanie 
opakowań i inne. Zadzwoń i sprawdź 
naszą ofertę! 797 318 859 
MIEJSCE PRACY NADARZYN 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię lakiernika samochodowego 
lub pomocnika lakiernika 
z DOŚWIADCZENIEM, atrakcyjne 
zarobki. 796 956 377 

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

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 

 ► 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 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 
w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI,, ZŁOTO, SREBRO, 
ANTYKI. WYCENA - SKUP, (22) 629-51-11 E. 
PLATER 25, WARSZAWA 

Nauka

 ► 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 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

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

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie  
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
 publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  
Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie  wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej  
budowy „Obwodnicy wsi Moszna długości 444,70 m” oraz  
budowy dwóch rond na skrzyżowaniach z drogami  
powiatowymi DP 3111W i DP 3112W (klasy Z), na terenie  
gminy Brwinów wraz z budową oświetlenia, odcinka odwodnienia 
(kanał deszczowy), przebudową energetyki i zabezpieczeniem kabli  
teletechnicznych oraz z wycinką kolidujących drzew i krzewów.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
•	 50/4 (działka powstała z podziału działki nr ew. 50), 

50/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 50), 
51/29 (działka powstała z podziału działki nr ew. 51/19)  
– obr. Moszna Parcele,

•	 299/152 (działka powstała z podziału działki nr ew.  299/89),  
299/146, 339/1, 299/148, 299/150 (działka powstała z po- 
działu działki nr ew. 299/5), 299/91, 299/144, 337/1, 
120/13 (działka powstała z podziału działki nr ew. 120/10),  
336/1 – obr. Moszna Wieś.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas  
budowy:
•	 43, 44 – obr. Moszna Parcele,
•	 34/2, 83/5, 84/1, 299/102 – obr. Moszna Wieś.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-18.00, 
wtorek ÷ piątek 8.00-16.00, w Wydziale Architektury  
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Witolda Doroszew-
skiego w Nadarzynie działający z upoważnienia Wójta 
Gminy Nadarzyn zawiadamia, że na szkolnych i urzędo-
wych tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych 
urzędu został zamieszczony wykaz pomieszczeń przezna-
czonych do oddania w najem obejmujący salę gimnastyczną 
o pow. 167 m2 mieszczącą się w SP Nadarzyn przy ul. Sitar-
skich 4 (dz. nr ew. 448/1 obręb Nadarzyn, gm. Nadarzyn).

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

Burmistrz Gminy  
Brwinów informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12 od dnia 
30 października 2015 r. został wywie-
szony wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, stanowiących 
własność Gminy Brwinów: działka  
nr ew. 217/65 obr. Otrębusy, działka 
nr ew. 51/5 obr. 11, m. Brwinów.

 ► 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. 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Studnie, 601 231 836 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► 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 
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