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Gmina nie chce gruzowiska
ANNA 
SOŁTYSIAK

NADARZYN
W Nadarzynie głośno 
o gruzowisku. Zgodę 
na jego prowadzenie 
wydało w październiku 
pruszkowskie 
starostwo powiatowe.
 – Zastanawiamy się, 
czy sprawy nie skierować 
do prokuratury – mówi 
zastępca wójta gminy 
Nadarzyn.

Spór o składowisko odpadów znajdujące się w Żabieńcu przy al. Kasztanowej

Na początku września br. do 
starostwa wpłynął wniosek 
fi rmy Fel-Car o wydanie ze-

zwolenia na prowadzenie działalno-
ści w zakresie odbierania odpadów. 
Chodziło głównie gruz betonowy i ce-
glany, glebę, ziemię i kamienie. Wnio-
sek rozpatrzono pozytywnie. Teren 
w Żabieńcu przy al. Kasztanowej nie 
ma planu zagospodarowania prze-
strzennego, co daje pewną swobodę 
właścicielom, ale...– Faktycznie nie 
mamy tu planu zagospodarowania 
przestrzennego. Jednak nawet w stu-
dium uwarunkowań i kierunków WIĘCEJ  2 

REKLAMA

zagospodarowania przestrzennego, 
które co prawda nie jest dokumen-
tem wiążącym w tej kwestii, nie ma-
my zapisu o składowaniu odpadów 
– zaznacza Tomasz Muchalski, za-
stępca wójta Nadarzyna.

Jego zdaniem ani zainteresowana 
fi rma, ani starostwo nie wystąpiły do 
gminy o wydanie warunków wyko-
rzystywania wspomnianego terenu. 
– Pominięto ten etap. W mojej opinii 
zezwolenie było wydawane na szyb-
ko – twierdzi Muchalski. 

Spór o składowisko odpadów znajdujące się w Żabieńcu przy al. Kasztanowej
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Bobry w Parku 
Potulickich
PRUSZKÓW
W mieście pojawiły 
się bobry. Podgryzły 
drzewa w Parku 
Potulickich.

Bobrzą „działalność” zauwa-
żył czytelnik Marcin. Podzielił 
się tą informacją z naszą re-
dakcją. Jedno z drzew bobry 
obgryzły niemal dookoła pnia.

Zazwyczaj te zwierzęta 
bytują w dzikich miejscach 
lub rezerwatach, ich obec-
ność w centrum miasta to 
rzadkość. – W przeszłości 
pojawiały się pojedyncze in-
formacje z podejrzeniami, że 
takie zwierzęta mogą znajdo-
wać się na terenie miasta. Jed-
nak nigdy wcześniej bobry nie 
zaznaczyły swojej obecności 
w tak mocny i widoczny spo-
sób – mówi Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Pruszkowie.

I dodaje: – Na bobry trud-
no znaleźć skuteczny sposób, 
odławianie ich nie jest łatwe 
ani tanie. Dodatkowo spra-
wę utrudnia to, że są objęte 
ochroną. Nigdy wcześniej 
nie mieliśmy takich zdarzeń 
wobec tego nie posiadamy 
stosownego doświadczenia 
w postępowaniu z bobrami. 
Jesteśmy w kontakcie z do-
świadczonymi osobami w tym 
temacie. W związku z ostat-
nimi wydarzeniami w Parku 
Potulickich monitorujemy 
Pruszków w zakresie obec-
ności tych zwierząt.  (SD)

Przedstawiciele pruszkowskie-
go starostwa powiatowego pod-
kreślają, że wszystkie procedury 
zostały przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. – 
Z mocy ustawy o odpadach, z po-
stępowań o wydanie zezwolenia 
na zbieranie odpadów wyłącze-
ni są nawet właściciele sąsied-
nich działek. Przeprowadzenie 
jakichkolwiek konsultacji nie 
mogłoby oddziaływać na roz-
strzygnięcie sprawy. W ramach 
postępowania tego typu nie są 
brane pod uwagę kwestie zwią-
zane z obsługą komunikacyjną 
przedsięwzięcia. Warto jed-
nak nadmienić, że jest to teren 
przemysłowy, a przy samej dro-
dze zlokalizowanych jest wiele 
zakładów magazynowo-prze-
mysłowo-handlowych obsługi-
wanych przez pojazdy o masie 
powyżej 10 t – tłumaczy Andrzej 
Bittel, naczelnik Wydziału In-
westycji i Ochrony Środowiska. 

Z tą opinią nie zgadza się To-
masz Muchalski, zastępca wójta 
Nadarzyna. – W przypadku sor-
towni starostwo potrafi  się z na-
mi konsultować i rozmawiać. Tu 
nagle zapomina o naszym istnie-
niu. Faktycznie jest tam wiele 
zakładów, ale tuż obok znajdu-
je się również szkoła. Szkoda, że 
starostwo nie pomyślało o bez-
pieczeństwie i zdrowiu dzieci. 
Przecież odpady są składowane 
po sąsiedzku – podkreśla. 

Lista zarzutów jakie nada-
rzyńscy włodarze kierują pod 
adresem urzędników pruszkow-
skiego starostwa jest długa i do-
tyczy m.in. nieuznania gminy 
Nadarzyn za stronę w postę-
powaniu, wydania decyzji bez 
wizji lokalnej w terenie czy nie-
wyznaczenia limitów gromadze-
nia odpadów. 

Gmina nie chce gruzowiska
Spór o składowisko odpadów w Żabieńcu przy al. Kasztanowej

Na te zarzuty starostwo ma 
wytłumaczenie mające oparcie 
w obowiązujących przepisach. 
Andrzej Bittel: – Gmina Nada-
rzyn została poinformowana 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dopiero po rozstrzygnięciu 
sprawy. Stronami postępowania 
administracyjnego w sprawie 
zezwolenia na zbieranie odpa-
dów są wyłącznie osoby prawne 
i fizyczne posiadające interes 
prawny, w tym przypadku wnio-
skodawca, czyli firma Fel-Car. 

Zgodnie z ustawą o odpadach 
przed wydaniem decyzji pra-
cownicy starostwa nie musieli 
przeprowadzać wizji w terenie. 
W decyzjach zezwalających na 
gromadzenie odpadów nie za-
wiera się również limitów co do 
ich ilości. Zdaniem Muchalskie-
go w tej sytuacji zabrakło dobrej 
woli urzędników. 

Przedstawiciele gminy Na-
darzyn zaznaczają, że nie pozo-
stawią tej sprawy. – W przygoto-
waniu jest już opinia prawnika, 
w której wykazane jest niedo-
pełnienie procedur przez sta-
rostwo powiatowe. Co więcej 
zastanawiamy się nad złoże-
niem doniesienia do prokuratury 
o przekroczenie uprawnień przez 
starostę. W tym przypadku osta-
teczną decyzje podejmie wójt – 
podkreśla Tomasz Muchalski. 
– Jeśli chodzi o samo gruzowisko 
to możemy poprosić o interwen-
cje straż miejską i Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Na tym nasze możliwości się 
kończą – dodaje. 
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o toczącym się postępowa-
niu, w ramach dobrej współ-
pracy, już na etapie wszczęcia 
postępowania, pomimo że nie 
jesteśmy do tego zobligowani 
przepisami prawa. Pismo zo-
stało wysłane celem poinfor-
mowania gminy o planowanej 
działalności na jej terenie. 
Warto podkreślić, że zgodnie 
z przepisami starostwo ma je-
dynie obowiązek przekaza-
nia kopii decyzji zezwalającej 
na zbieranie odpadów, a więc 

Zgodnie z ustawą 
o odpadach przed 
wydaniem decyzji 
pracownicy 
starostwa 
nie musieli 
przeprowadzać 
wizji w terenie 

Parkrun to dobra zabawa
PRUSZKÓW
Pruszkowski Parkrun 
to świetna zabawa 
i sportowe emocje. 
Impreza, która odbywa 
się co sobotę, ma już 
rok. 14 listopada, 
podczas 54. edycji 
biegu, przyszedł czas 
na jej podsumowanie.

Do tej pory w biegach wzięło 
udział 458 osób. Łącznie po-
konały one ponad 13 tys. kilo-
metrów, przemierzając trasę 
wokół Parku Potulickich. Choć 
konkretnie pierwsze „urodziny” 
Parkrunu przypadały 7 listo-
pada, to ofi cjalne uroczystości 
zaplanowano tydzień później. 
W ubiegłą sobotę (14 listopa-
da) uhonorowano więc tych, 
którzy przyczynili się do roz-
woju tej imprezy.

– Miasto dostrzega, że miesz-
kańcy coś wspólnie robią a to 
bardzo cieszy. Z okazji podsu-
mowania naszej rocznej dzia-
łalności pojawili się włodarze 
Pruszkowa. Goście nie przyszli 
z pustymi rękoma. Najbardziej 
zaangażowani wolontariusze 
oraz biegacze otrzymali od nich 
abonamenty wstępu na basen 
Kapry i nie tylko – mówi Janusz 
Wiśniewski, koordynator Par-
krun Pruszków.

Największą liczbą zwycięstw 
w cotygodniowych, 5-kilometro-
wych biegach mogą się pochwa-
lić Eliza Galińska (27), Damian 
Falandysz (24) i Anna Szewczy-
kowska (19). Najlepsze wyniki 
uzyskali Bartosz Kryske, który 
przebiegł trasę w czasie 17 mi-
nut i 15 sekund oraz Eliza Ga-
lińska – 19 minut 43 sekundy.

Na szczególną uwagę zasługu-
je Eliza. Ma dopiero 9 lat, a już 
zdeklasowała żeńską grupę bie-
gaczek. Wiśniewski: – Nasza 
trasa nie jest dobra do bicia re-
kordów, a Elizka pobiegła poni-
żej 20 minut na pięć kilometrów. 
Jest to duży wyczyn dla 9-latki.

Nikogo już nie dziwi widok 
biegnącego (obok swojego wła-
ściciela) w Parkrunie czwo-
ronoga. Przykładem suczka 
„Tunia”. Podczas ostatniego 
biegu pokonała aż 10 kilo-
metrów. Zajęło jej to 45 mi-
nut i 26 sekund. – Systema-
tycznie biega także piesek, któ-
ry wabi się „Figa”. Co tydzień 
pojawia się kilka czworono-
gów. Najwięcej, bo ok. 15 pie-
sków wystąpiło w Parkrunie 
specjalnie zorganizowanym 
dla naszych pupili – doda-
je Wiśniewski.

Organizatorzy pruszkow-
skiego Parkrunu zamierzają 
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zwiększyć zainteresowanie tą 
imprezą wśród młodzieży. Wi-
śniewski: – Planujemy uzmy-
słowić naszej młodzieży, że 
warto czasami odejść od lapto-
pów, wyjść na świeże powietrze 
i pobiegać. Już wkrótce planu-
jemy udać się do szkół z mate-
riałami promocyjnymi.

Kolejny bieg w najbliższą so-
botę. Start o godz. 9.  (SD) 

– Warto czasami 
odejść od laptopów 
i pobiegać – mówią 
organizatorzy 
Parkrunu
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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) 

tel. 22 729 03 13

Ostatnie 
mieszkania 

4500 zł/m2

 Przedstawiciele gminy Nadarzyn zapowiadają, że sprawy 
gruzowiska nie pozostawią...
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PRUSZKÓW
Z okazji jubileuszu 40-lecia Miej-
ski Ośrodek Kultury „Kamyk” zapra-
sza na koncert Stanisławy Celińskiej 
z zespołem pod kierownictwem 
Macieja Muraszko. „Atramentowa” 
to najnowszy projekt Celińskiej – ak-
torka odgrywa rolę pieśniarki, któ-
ra wie jak przyciągnąć słuchacza, 

wykorzystując pełną paletę barw 
i emocji. Kompozycje Macieja 
Muraszko oraz teksty Wojciecha 
Młynarskiego, Doroty Czupkiewicz, 
Muńka Staszczyka i Marcina So-
snowskiego stanowią bogaty, a zara-
zem wyjątkowy program koncertu. 
Stanisława Celińska, znakomita 

Stanisława Celińska wystąpi
z projektem „Atramentowa”

aktorka teatralna i fi lmowa, zaska-
kuje i ujmuje swoim niezwykłym, 
charyzmatycznym głosem i pomi-
mo wielu przeciwności – kocha ży-
cie.Start: sobota, 21 listopada, godz. 
18. Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny. (EL)

 Największe oburzenie barierki wywołały w Otrębusach

Piątek, 20 Listopada 2015
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Hala sportowa będzie się wyróżniała
RASZYN
Projektanci jeszcze 
kreślą i wyliczają. 
Hala sportowa 
w Raszynie ma być 
nowoczesna i spełniać 
potrzeby mieszkańców.

Na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej fi rma ze 
Szczecina ma dwanaście miesię-
cy. Prace rozpoczęły się w lipcu, 
jednak już widać pierwsze efek-
ty. – Posiadamy wizualizację ze-
wnętrzną hali, ale szczegółów nie 
mogę jeszcze ujawnić – mówi Ka-
tarzyna Klimaszewska, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Raszynie. I dodaje: – Hala
będzie się wyróżniała. Chcemy 
stworzyć coś innowacyjnego, 
nowoczesnego i lekkiego.

Wiadomo już jak hala zosta-
nie zagospodarowana. Cieszyć 
mogą się drużyny sportowe 
z Raszyna, które będą miały 
nowoczesne boiska i sale tre-
ningowe. – Parter zostanie stwo-

pojawią się szatnie oraz kawiar-
nia. Będzie duże boisko z moż-
liwością podzielenia na trzy 
części. Z myślą o sekcji bokser-
skiej na stałe zamontowany zo-
stanie ring. Pojawi się również 
duża sala dla zespołu podnosze-
nia ciężarów. Na górze planuje-
my pomieszczenie, gdzie osoby 
starsze i niepełnosprawne będą 
mogły pracować z rehabilitan-
tem. Powstanie też siłownia 
oraz sala do zajęć fitness – opi-
suje szefowa GOS-u.

Jeden etap prac projekto-
wych można uznać za zakoń-
czony. Klimaszewska: – Mamy 
już charakterystykę oraz roz-
planowanie pomieszczeń. 
Teraz skupiamy się na zagad-
nieniach technicznych. Cho-
dzi m. in. o system ogrzewania 

i chłodzenia czy instalacje elek-
tryczne. Spotykamy się z fi rmą, 
która odpowiada za projekt 
i dyskutujemy. . 

Projekt hali sportowej po-
chłonie ponad 450 tys. zł. Nato-
miast budowa obiektu to koszt
ok. 20 mln zł.  (JM) 

EWELINA
LATOSEK

REGION
Krzykliwie żółte, 
brzydkie i kompletnie 
niepotrzebne – tak 
pasażerowie oceniają 
barierki, które pojawiły 
się na kilku stacjach 
WKD i całkowicie 
zmieniły nie tylko wygląd 
przystanków, ale też 
trasę poruszania się 
pieszych. 

O tym, że krajobraz na li-
nii Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej „wzbogaci” 

się o szlabany i półrogatki, in-
formowaliśmy kilkukrotnie. 
Podróżni i mieszkańcy nie by-
li więc zaskoczeni, że na kilku 
przejazdach przez tory kolej-
ki rozpoczęły się prace. Ale że 
rewolucja czeka nie tylko kie-
rowców, ale też ich samych, tego 
się nie spodziewali. Aż przewoź-
nik postawił pierwsze labirynty 
żółtych barierek, które kierują 
pieszych na perony skompliko-
waną, często okrężną trasą. Zu-
pełnie inną niż ta, którą przez 
lata się poruszali.

W Otrębusach 
zawrzało 
Zawrzało szczególnie w Otrębu-
sach, gdzie wejścia na perony po 
prostu zagrodzono. Aby dostać 
się na ten w kierunku Warsza-
wy trzeba nadkładać drogi, mi-
nąć „stare” wejście, zejść sporo 
metrów w dół, a szpaler żółtych 
barierek pozwala dostać się na 
stację dopiero w połowie długo-
ści przystanku. 

– Faktycznie, barierki bardzo 
szpecą krajobraz przy WKD, 
a poza tym utrudniają życie, 
nie mówiąc już o tym, że wcale 

niebezpiecznie nad torowis- 
kiem – czytamy w piśmie. I dalej: 
– Składamy stanowczy protest 
przeciwko takiemu traktowaniu 
mieszkańców i klientów WKD. 

Największe oburzenie barier-
ki wywołały w Otrębusach, ale 
ich pojawienie się z nieco tylko 
mniejszym zawodem przyjęli 

nie przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa. Ludzie wcho-
dzą na peron po jego krawędzi, 
bo przejście drogi wyznaczonej 
przez barierki zajmuje napraw-
dę sporo czasu – mówi Kamila. 

Jej opinia należy do łagodnych 
w porównaniu z pozostałymi gło-
sami mieszkańców. – Ktoś za tę 
głupotę powinien odpowiedzieć 
i to materialnie, z własnej kiesze-
ni. Przecież to zagraża bezpie-
czeństwu mieszkańców. Trzeba 
wezwać rzeczoznawcę niech się 
wypowie. Zanim dojdzie do tra-
gedii. To jest dramat – oburza 
się Dorota.

Pismo do prezesa WKD
Z prośbą o usunięcie barierek do 
prezesa WKD, Grzegorza Dy-
meckiego, zwrócili się we wspól-
nym piśmie sołtys Otrębus Adam 
Fedorowicz i brwinowski radny 
Jacek Pachnik. 

– Blokady ustawione na pe-
ronach powodują zwiększenie 
zagrożenia podróżnych. Osoby, 
które chcą dostać się na stację 
muszą chodzić dookoła lub, co 
zdarza się wielokrotnie, prze-
ciskać się wzdłuż bariery po 
krawędzi peronu balansując 

Labirynty żółtych barierek
Podróżni: Barierki na stacjach Warszawskiej Kolei Dojazdowej to nieporozumienie
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Droga do budowy 
tunelu otwarta

PRUSZKÓW
Wreszcie stało się. 
Kolejarze i władze miasta 
Pruszków podpisali 
porozumienie dotyczące 
budowy tunelu 
w ciągu ulic Działkowej 
i Błońskiej.

Od kilku lat pojawiały się in-
formacje o powstaniu prze-
prawy pod torami kolejowymi 
w ciągu ul. Działkowej i Błoń-
skiej. Mieszkańcy zastanawiali 
się, czy plany w końcu zosta-
ną zrealizowane, gdyż tunel 
w tym miejscu byłby korzyst-
ny dla układu komunikacyjne-
go Pruszkowa.

Rozmowy między kolejarzami 
a władzami miasta trwały, jed-
nak formalnych efektów nie było. 
W końcu jednak udało się pod-
pisać porozumienie otwierają-
ce drogę do budowy tunelu. – Do 
podpisania porozumienia byli-
śmy gotowi już rok temu. Na-
tomiast procedury w PKP są 
takie jakie są. Kolejarze posta-
nowili połączyć sprawę naszego 
tunelu z inwestycją na terenie 
Brwinowa. Brwinów upierał 
się przy procedurze przekaza-
nia dotacji do PKP. Początko-
wo też myśleliśmy, że się tak da, 
jednak PKP miały odmienne sta-
nowisko w tej sprawie. Zdecydo-
waliśmy się więc na inny wariant. 
Realizujemy projekt, oni będą 
odpowiadać za budowę – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Jakie będą kolejne kroki 
w związku z inwestycją? Andrzej 
Kurzela: – Mamy uzgodnienie, 
że do końca stycznia oddajemy 
projekt budowlany, który będzie 
częścią dużego projektu przebu-
dowy trasy 447 realizowanej ze 
środków unijnych. Na początku 
roku ma być przetarg, w którym 
zostanie wybrany wykonawca.

Łączna długość tunelu wynie-
sie 90 metrów. Koszt realizacji 
zadania to ok. 20 mln zł.

Kolejarze planują też inwesty-
cję na terenie gminy Brwinów. 
Przedstawiciele obu stron pod-
pisali porozumienie o wybudo-
waniu podziemnego przejścia 
pieszo-rowerowego łączącego 
ul. Przejazd i Sportową w Brwi-
nowie (czytaj też str. 9).
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Realizacja wymienionych za-
dań nastąpi w ramach moderni-
zacji linii kolejowej Warszawa 
Włochy-Grodzisk Mazowiec-
ki. Prace rozpoczną się w 2016 
roku i potrwają trzy lata.  (JM) 

REKLAMA

tyle metrów 
wyniesie długość 
tunelu w ciągu 
pruszkowskich ulic 
Działkowej i Błońskiej

90

nieoznakowanego i nieprzy-
stosowanego do ruchu pieszych 
pobocza jezdni co uważam za ka-
rygodne – mówi Bartek.

Na demontaż 
nie ma szans?
Co na to Warszawska Kolej Do-
jazdowa? Przewoźnik powołu-
je się na ustawę o ruchu drogo-
wym, rozporządzenia ministerstw 
transportu i infrastruktury. A tak-
że na powstające półrogatki. 

– Szczególną uwagę należy po-
święcić kwestii związanej z za-
bezpieczeniem ruchu pieszych 
schodzących z peronów w mo-
mencie, gdy półrogatki dla samo-
chodów będą zamknięte. Nie jest 
dopuszczalna sytuacja, w któ-
rej w chwili gdy wstrzymany zo-
staje ruch pojazdów drogowych 
na przejeździe, z jakiejkolwiek 
drogi w strefę ograniczonego 
ruchu mogliby wejść piesi. Do-
tychczasowe zejścia z peronów 
prowadziły bezpośrednio do ta-
kiej strefy, nieobjętej półrogat-
kami, stąd ruch pieszych musiał 
zostać wyprowadzony w kierun-
ku jezdni innym korytarzem – 
tłumaczy Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD. 

Jak dodaje, tego typu za-
bezpieczenia pojawią się m.in. 
w Regułach, Granicy i w rejonie 
przystanku Grodzisk Mazowiec-
ki Jordanowice. A w przy-
szłości na każdym przebudowy-
wanym obiekcie.

Wygląda więc na to, że na de-
montaż barierek szans nie ma. 
Kulesza: – Ostateczna organi-
zacja ruchu zostanie poddana 
analizie i ocenie podczas komi-
syjnego odbioru wykonanych 
prac. W gestii komisji odbior-
czej pozostawać będzie akcep-
tacja stałej organizacji ruchu 
i ewentualne wniesienie uwag 
do jej wykonawstwa.  

mieszkańcy Kań i Grodziska Ma-
zowieckiego. Na przystanku Pia-
skowa tor z barierek kończy się 
na piaszczystym podłożu. – 
WKD „pięknie” wygrodziła nowe 
chodniki, tylko że poprowadzi-
ła ruch pieszych w kierunku kle-
piska, czyli nieutwardzonego, 

– Blokady 
ustawione na 
peronach powodują 
zwiększenie 
zagrożenia 
podróżnych 
– czytamy w piśmie

rzony w sposób umożliwiają-
cy wspieranie klubów. Z kolei 
piętro zamierzamy wykorzy-
stać komercyjnie. Na parterze 

Projekt hali 
sportowej pochłonie 
ponad 450 tys. zł. 
Budowa obiektu to
koszt ok. 20 mln zł

GABINET  
CHIRURGICZNY  

LESZEK  GRUSZECKI
Milanówek ul.  Królewska 64 a

• zabiegi  chirurgiczne i ambulatoryjne 
• flebologia • proktologia

Gabinet  czynny   
w  dni  powszednie  i  soboty

Tel. 512 278 595
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PODKOWA LEŚNA
Podkowa może rozpocząć rewitali-
zację Leśnego Parku Miejskiego. Na 
początek wykonane zostaną pra-
ce pielęgnacyjne i konserwacyjne. 
Na ten cel z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Podkowa dostała 100 
tys. zł. – Złożyliśmy wniosek mając 

przemyślane, ile pieniędzy jeste-
śmy w stanie wydać. Chodzi o to, że 
musimy rozliczyć się do końca roku. 
Mogliśmy pozyskać większe pienią-
dze. Natomiast chcieliśmy spróbo-
wać ruszyć trochę te środki z puli 
na konserwację zieleni zabytkowej 
objętej ochroną konserwatorską. 

Wezmą się za pielęgnację drzew
w Leśnym Parku Miejskim

Uznaliśmy, że 100 tys. zł to jest ta-
ki zakres, który jesteśmy w stanie 
szybko spożytkować – wyjaśnia
Artur Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej. I dodaje: – Skoro nam się 
udało, to już się szykujemy do pozy-
skania pieniędzy w przyszłym roku. 
Chodzi o duże większe kwoty. (JM)

Piątek, 20 Listopada 2015
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Mija rok od wyborów
samorządowych.
 Jak go Pan podsumuje?
– Urząd wójta sprawuję od kil-
ku lat, dlatego rok powyborczy 
był po prostu kolejnym rokiem 
intensywnej pracy. Zrealizo-
waliśmy wiele ważnych in-
westycji, służących poprawie 
poziomu życia w gminie. Mam 
na myśli zwłaszcza inwesty-
cje związane z oświatą. I tak 
w przedszkolu w Nowej Wsi 
zmodernizowano łazienki, a w 
Michałowicach postawiono 
nowy 3-oddziałowy budynek 
modułowy. Proces poprawy 
warunków lokalowych ist-
niejących szkół kończy roz-
budowa szkoły w Komorowie. 
Konsekwentnie podnosimy też 
jakość świadczonych usług 
publicznych. Gmina rozwija 
swój potencjał społeczny, co 
przekłada się na zaangażowa-
nie mieszkańców. To był do-
bry rok. 

Michałowice mają też 
od roku nowych radnych. 
Jak wygląda współpraca?  
– Współpraca z radą gmi-
ny układa się dobrze. Jestem 
przekonany, że zarówno mi, jak 
i radnym, również tym, którzy 
po raz pierwszy objęli mandat, 
przyświeca jeden cel: podejmo-
wanie działań dla dobra gminy 
i jej mieszkańców.

Gmina wciąż rozwija swój potencjał
Z KRZYSZTOFEM GRABKĄ, wójtem gminy Michałowice, rozmawia Anna Sołtysiak

że kompromis, respektujący 
słuszne interesy naszej gmi-
ny, będzie wypracowany. 

Wkrótce na stacji 
w Regułach mają się 
pojawić szlabany... 
–  Us t a l e n i e  p r z ez  Ur z ą d 
Transportu Kolejowego nowej 
kategorii przejazdów na trasie 
kolejki WKD może utrudnić 
korzystanie z dróg publicz-
nych. Ta ingerencja w istnieją-
cy układ komunikacyjny niesie 
za sobą niekorzystne zmia-
ny. WKD przy poparciu gmi-
ny Michałowice wystąpiła do 
Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju o wyrażenie zgody 
na odstępstwo od przepisów 
i  zachowanie dotychczaso-
wych kategorii. Dwie kolizje 
jakie miały miejsce na prze-
jazdach w tym czasie zaprze-
paściły te starania. Jestem 
świadomy obaw mieszkańców 
gminy, że ograniczenie droż-
ności pięciu przepraw spowo-
duje znaczne spowolnienia 
i zatory drogowe. Wszystkie 
przejazdy objęte zmianami 
są skrzyżowaniami z droga-
mi powiatowymi, planujemy 
wraz ze starostwem zaprojek-
towanie nowych rozwiązań ko-
munikacyjnych, które mimo 
ograniczeń zapewnią wygod-
ny ruch. Nie ukrywam, że bę-
dzie to trudne zadanie.

Sprawa jest zatem trudna, bo 
wymaga solidarnej partycy-
pacji finansowej miast i gmin 
sąsiednich. Kolejną niewiado-
mą, która może mieć wpływ na 
ostateczne uzgodnienia, jest 
przyjęta niedawno ustawa me-
tropolitalna. Niemniej jednak 
rozmowy w sprawie wspólnego 
biletu trwają. Mam nadzieję, 

Jesteśmy na finiszu 
przygotowań budżetów 
na 2016 rok. Jakie inwesty-
cje będą priorytetowe?

– Chciałbym, aby Micha-
łowice wykroczyły poza ste-
reotyp „sypialni Warszawy”. 
Najważniejszymi sprawami dla 
gminy są: utrzymanie tempa 
rozwoju, stabilnej sytuacji fi-
nansów przy jednoczesnej du-
żej aktywności inwestycyjnej, 
wykorzystanie potencjału spo-
łecznego, szczególnie w dzie-
dzinie kultury i oświaty oraz 
zwiększenie zaangażowania 
gminy w ponadlokalne formy 
współpracy. Mam tu na myśli 
zwłaszcza program Zintegro-
wanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Te priorytety znajdą 
odzwierciedlenie w projekcie 
budżetu na rok 2016.

Czy Michałowice mają 
plany uruchomienia 
nowych wewnętrznych 
linii autobusowych?
– Jednym z zadań jakie sobie 
wyznaczyliśmy jest dalsza 
modernizacja systemu ko-
munikacji. Koncepcje rozbu-
dowy połączeń autobusowych 
na terenie gminy zgłasza-
ją mieszkańcy. Jednak przed 
przystąpieniem do utworze-
nia nowych linii należy prze-
prowadzić prace studialne 
i planowanie, bo te elementy 
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– Chciałbym, 
aby Michałowice 
wykroczyły poza 
stereotyp „sypialni 
Warszawy” – mówi 
wójt Grabka

Co z planami budowy 
przedszkola w Regułach?
– Wraz z rozwojem naszej 
gminy zwiększy się zapotrze-
bowanie na nowe placówki 
oświatowe typu przedszkola 
i szkoły. Tereny w Regułach 
przy ul. Kuchy zgodnie z zapi-
sami miejscowego planu zago-
spodarowania są przeznaczone 

na takie usługi. Z tego wzglę-
du plany budowy zespołu 
szkolno-przedszkolnego w Re-
gułach są jak najbardziej ak-
tualne, zwłaszcza, że został 
już podpisany akt notarialny 
o nieodpłatnym przeniesie-
niu przez Agencję Nierucho-
mości Rolnych tego terenu na 
rzecz gminy. 

są kluczowe dla tego typu in-
westycji. Od wyniku tych prac 
zależy dobór skutecznych roz-
wiązań transportowych. 

A co ze wspólnym biletem 
na przejazdy Warszawską 
Koleją Dojazdową?
– W dyskusji na temat wspól-
nego biletu chcę podkreślić, że 
nie można pogodzić się z sytu-
acją, iż ze środków gminy Mi-
chałowice finansowane byłyby 
w istocie rzeczy bilety osób, 
które nie są z nią związane. 
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PRUSZKÓW
Chcesz wygospodarować miej-
sce w szafi e, a nie wiesz, co zrobić 
ze zbędnymi rzeczami? To proste! 
Już 22 listopada w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie przy ul. Gomuliń-
skiego 2 odbędzie się Pchli Targ. 
Ci, którzy w godz. 9 – 14 zdecydują 

się przybyć będą mieli w czym wy-
bierać. Nie zabraknie książek, za-
bawek, biżuterii, ubrań, rękodzieł, 
płyt. To doskonała okazja, aby zna-
leźć coś wyjątkowego. Przy oka-
zji będzie można miło spędzić czas.  
Kupujący odwiedzą targ za darmo, 
a sprzedający będą musieli zapłacić 

Przyjdź na Pchli Targ. Możesz 
tam znaleźć coś wyjątkowego

za stoisko (wymiary 1,5x1,5 metra). 
Koszt wystawienia towarów to 5 
zł. Organizatorem Pruszkowskiego 
Pchlego Targu jest Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych (ul. Gomulińskie-
go 2). Dochód z imprezy zostanie 
przekazany na rzecz szkoły. (JM)

Piątek, 20 Listopada 2015 Wiadomości

Toyota wzbogaca ofertę 
w popularnym segmencie 
SUV-ów, udostępniając 
nową wersję popularnego 
modelu RAV4 z napędem 
hybrydowym. Toyota RAV4 
Hybrid, pokazana podczas 
salonu we Frankfurcie, trafi  
do salonów już w pierwszym 
kwartale przyszłego roku.

U cieszą się fani SUV-ów, bo-
wiem nowa Toyota RAV4 
Hybrid łączy w sobie boga-

te, dwudziestoletnie doświadczenie 
marki w budowie takich pojazdów oraz 
najnowocześniejszy pełnoprawny na-
pęd hybrydowy.

Nowy, atrakcyjny stylistycznie 
i przestronny model daje ogromną 
radość z jazdy, jest też oszczędny, co 
skutkuje niską emisją CO2. Napęd na 
cztery koła (E-Four) zapewnia lepszą 
kontrolę trakcji, większe możliwości 
holowania przyczepy, a także wyjątko-
wo cichą, dynamiczną i komfortową 
jazdę. Ponadto RAV4 Hybrid zasko-
czy kierowców lepszym wyciszeniem 
i wykończeniem kabiny oraz nowo-
czesnymi systemami bezpieczeństwa 
czynnego (Toyota Safety Sense).

Na hybrydowy zespół napędowy 
modelu RAV4 składają się: benzy-
nowy silnik o pojemności skokowej 
2,5 l, wydajny motor elektryczny 
(50 kW), generator, akumulator 

Prestiż, wygoda, oszczędność 
– Nowa Toyota RAV4 Hybrid

samonośnego nadwozia z niezależnym 
zawieszeniem wszystkich kół.

W 1994 roku Toyota sprzedała 53 
000 egzemplarzy RAV4, jednak już 
rok później wynik ten podwoił się, 
a w 1996 roku potroił. Od tamtej po-
ry sprzedaż systematycznie rośnie, 
a każda następna generacja święci 
kolejne triumfy. Obecnie RAV4 jest 
dostępny w 170 krajach. Cztery gene-
racje sprzedały się łącznie w ponad 6 
milionach egzemplarzy, z tego 1,5 mi-
liona kupili Europejczycy.

***
W 2014 roku wolumen sprzedaży 

samochodów hybrydowych Toyoty 
w Europie osiągnął wartość 178 041 
sztuk, czyli o 13% więcej niż w latach 
poprzednich. Liczba sprzedanych hy-
bryd Toyoty od debiutu Priusa na ryn-
ku europejskim w 2000 roku wyniosła 
łącznie prawie milion egzemplarzy. Na-
tomiast na całym świecie Toyota Motor 
Corporation sprzedała ponad 8 milio-
nów hybryd i od 1997 roku pozostaje 
niekwestionowanym liderem w dzie-
dzinie zrównoważonego transportu. 

Toyota Okęcie
Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa
Tel. 22 492 00 00

www.toyota-okecie.pl

Nowa Toyota RAV4 będzie rów-
nież oferowana z turbodoładowanym 
dwulitrowym silnikiem Diesla (143 
KM, 320 Nm, 123 g/km CO2) oraz 
udoskonaloną dwulitrową jednostką 
benzynową (152 KM, 195 Nm), która 
dostępna będzie z przekładnią manu-
alną lub bezstopniową.

Jako auto dla całej rodziny, RAV4 
musi gwarantować najwyższe bez-
pieczeństwo. Producent wyposażył 
ją więc w nowoczesny system Toyota 
Safety Sense, który pomaga uniknąć 
kolizji lub ograniczyć ich skutki. Je-
go działanie opiera się na współpra-
cy kamery i radaru. W skład pakietu 
wchodzi pięć układów – system zapo-
biegania kolizjom (Pre-Collision Sys-
tem) z funkcją wykrywania pieszych, 

wizualizację 3D całego otoczenia po-
jazdu w czasie postoju i powolnej jazdy. 
System wyświetla także rekomendowa-
ną drogę wyjazdu do tyłu, co wyraźnie 
ułatwia manewrowanie.

Dziedzictwo RAV4 – od produk-
tu niszowego do globalnego modelu

Model RAV4, czy Recreational 
Active Vehicle with 4-Wheel Dri-
ve, zadebiutował w 1994 roku, ini-
cjując powstanie nowego segmentu 
kompaktowych SUV-ów. Pojazd wy-
raźnie różnił się od tradycyjnych samo-
chodów terenowych, m.in. za sprawą 
kompaktowego, 3 drzwiowego nad-
wozia o długości zaledwie 3695 mm. 
Ponadto samochód napędzany był 
stosunkowo niewielkim 2-litrowym 
silnikiem, zamontowanym pod maską 

niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach 
oraz sterownik i rozdzielacz mocy.

W wersji AWD funkcja napędu na 
wszystkie koła (E-Four) realizowa-
na jest dzięki zamontowanemu z tyłu 
silnikowi elektrycznemu. Takie roz-
wiązanie oznacza mniejszą masę 
własną, niższe koszty oraz prostszą 
konstrukcję pozbawioną wału napędo-
wego. Dzięki mocy 197 KM samochód 
przyśpiesza do setki w 8,3 sekundy, zu-
żywając 4,9 l/100 km. Bezstopnio-
wa, elektryczna przekładnia E-CVT 
z elektronicznym systemem sterowa-
na Shift-by-Wire umożliwia manu-
alny wybór trybów jazdy, co pozwala 
w pełni wykorzystać możliwości na-
pędu hybrydowego, w tym jazdę z uży-
ciem jedynie silnika elektrycznego.

układ ostrzegania o opuszczaniu pasa 
ruchu (Lane Departure Alert), aktyw-
ny tempomat (Adaptive Cruise Con-
trol), system automatycznych świateł 
drogowych oraz funkcja rozpoznawania 
znaków drogowych (Road Sign Assist).

Dodatkowo nowa generacja posiada 
rozwiązania znane z wcześniejszych 
wersji modelu, czyli systemy monito-
rowania martwego pola (Blind Spot 
Monitor) i ruchu poprzecznego przy 
cofaniu (Rear Cross Tra�  c).

Jednym z najbardziej futurystycz-
nych rozwiązań na pokładzie jest 
system Panoramic View Monitor, wy-
korzystujący cztery kamery umiesz-
czone pod bocznymi lusterkami oraz 
z przodu i z tyłu samochodu. Dzięki nie-
mu na wyświetlaczu kierowca ogląda 
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Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 
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· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

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

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

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

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Jak już wcześniej 
informowaliśmy, 
prokuratura rejonowa 
w Piasecznie umorzyła 
śledztwo w sprawie 
„lewych” szczepionek 
w pruszkowskiej 
przychodni DOM MED. 
To jednak nie koniec 
sprawy. Od decyzji 
wpłynęły odwołania. 

Z akończeniem śledztwa 
bez postawienia zarzutów 
zaskoczeni byli wszyscy, 

najbardziej rodzice dzieci, któ-
re w pruszkowskiej lecznicy za-
miast szczepionek na rotawirusy 
otrzymały najprawdopodobniej 
sól fi zjologiczną. Najprawdopo-
dobniej, bo do dziś dokładnie nie 
wiadomo, co małym pacjentom 
podawała Małgorzata R., pielę-
gniarka z DOM MED-u. Pod-
miana szczepionek wyszła na jaw 
w lutym 2014 r. O sprawie na-
tychmiast usłyszała cała Polska. 

„Lewymi” szczepionkami zajmie się sąd?
Do prokuratury wpłynęły odwołania od decyzji o umorzeniu śledztwa

Wspomniany koniec pozna-
liśmy 30 września. Zarzut z art. 
286 przeciwko Małgorzacie R. 
umorzono ze względu na „brak 
danych dostatecznie uzasad-
niających popełnienie czynu za-
bronionego”. W pozostałych wąt-
kach śledztwa też nie dopatrzo-
no się znamion przestępstwa. 

Od tej decyzji wpłynęły trzy od-
wołania. Może być ich więcej, bo 
prokuratura jeszcze na nie czeka. 
– Czekamy na dalsze, bo w ogólno-
polskiej prasie nie ukazało się jesz-
cze ogłoszenie o umorzeniu sprawy 
– wyjaśnia prokurator Wańdoch. 

Jaki będzie dalszy los zaża-
leń? – Jak już będziemy mieć 
pewność, że wszystkie wpłynę-
ły, prokurator najpierw oceni ich 
zasadność. Jeśli uzna, że są nieza-
sadne, akta sprawy wraz z zażale-
niami trafi ą do sądu, który oceni 
decyzję o umorzeniu postępowa-
nia – tłumaczy zastępca proku-
ratora rejonowego w Piasecznie. 
I dodaje: – Nie oznacza to ponow-
nego przesłuchiwania świadków, 
sąd odwoławczy oceni sprawę na 
podstawie materiału dostępnego 
w aktach przed umorzeniem. 

kuratura rejonowa z Piasecz-
na, co dodatkowo wydłużyło 
procedurę. – Postępowanie 
odbywa się w ramach pomo-
cy prawnej z innych jednostek. 
Osoby pokrzywdzone nie są 
z naszego terenu, więc musi-
my angażować inne podmioty. 
Świadków jest wielu, dlate-
go potrzeba było czasu. Ale 
sprawa zmierza już ku koń-
cowi – informował we wrześ-
niu Artur Wańdoch, zastęp-
ca prokuratora rejonowego 
w Piasecznie. 

Postępowanie prokurator-
skie wymagało przesłuchania 
stu osób, którym nadano status 
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Do prokuratury wpłynęły odwołania od decyzji o umorzeniu śledztwa

Od decyzji wpłynęły 
trzy odwołania. 
Może być ich więcej

pokrzywdzonych. W między-
czasie od pruszkowskiej jed-
nostki sprawę przejęła pro-
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PIASTÓW
71-latek na kilka godzin utknął 
w studzience wypełnionej wodą. 
Zdarzenie miało miejsce w Piasto-
wie, w nocy z 12 na 13 listopada. 
– Informację otrzymaliśmy 
o godz. 2.30. Do zdarzenia doszło 
przy ul. Piłsudskiego. 71-letni męż-
czyzna przebywał w pustostanie, 

tam wpadł w studzienkę gdzie 
zaklinowała mu się noga. Od godz. 
22 nie mógł się wydostać, w końcu 
wezwał pomoc. Przy wyciąganiu 
mężczyzny pomogli strażacy, 
akcja trwała do ok. 4 nad ranem 
– mówi asp. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy pruszkowskiej policji. 

Nocą utknął w studzience 
wypełnionej wodą

– Na miejsce przyjechało też pogo-
towie. Mężczyzna został przebadany 
jednak nie chciał jechać do szpitala 
– dodała. – Poszkodowany znajdo-
wał się w studzience na głębokości 
półtora metra poniżej terenu – wyja-
śnia kpt. Karol Kroć, rzecznik praso-
wy pruszkowskich strażaków. (SD)
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Kontrowersyjny przebieg  
gazociągu. Brak zgody gmin
REGION 
Wracamy do sprawy 
kontrowersyjnego 
gazociągu, który 
ma przebiegać 
m.in. na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Gminy 
podtrzymują zarzuty 
wobec inwestora, 
odmawiają zgody 
na przeprowadzenie 
badań geologicznych. 

Szczegóły dotyczące gazocią-
gu Rembelszczyzna-Mory-Wo-
la Karczewska opisywaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Ga-
zety WPR”. Instalacja ma poja-
wić się w kilku gminach naszego 
regionu, w tym w Pruszkowie, 
Brwinowie, Nadarzynie, Mi-
chałowicach, Raszynie, Pia-
stowie. Dlaczego wywołuje 
sprzeciw samorządów? Wło-
darze twierdzą, że inwestor 
ignoruje ich postulaty doty-
czące projektu trasy instalacji. 
Przykład płynie z Nadarzyna. 
– GAZ-SYSTEM przedstawił 
gminie Nadarzyn do zaopinio-
wania dwa warianty budowy na 
naszym terenie linii gazowej wy-
sokiego ciśnienia. Jeden, bardzo 
niekorzystny dla mieszkańców 
został przez władze stanow-
czo odrzucony. Drugi wariant 
zakładał budowę rurociągu 
na terenach Lasów Młochow-
skich z ominięciem terenów 
inwestycyjnych gminy. Gmina 
zaakceptowała to rozwiązanie 
stawiając jednak kilka warun-
ków. Operator ze względów 
ekonomicznych zrezygnował 
z rozwiązania zaakceptowa-
nego przez gminę. Korzystając 
z uprawnień nadanych przez 
„specustawę” powrócił do wa-
riantu dla nas niekorzystnego 
– informuje gmina. 

Z tego powodu, jak solidar-
nie argumentują władze gmin, 
w rozmowach z fi rmą GAZ-SYS-
TEM i projektantem gazociągu 
spółką Ilf Consulting Engineers 
będą występować wspólnie. Za-
powiadają walkę ramię w ramię 
w obronie interesów społeczno-
ści lokalnej i przeciw strategii 
opartej na „specustawie gazo-
wej”. Ustawa ta otwiera furtkę 
do realizacji inwestycji o stra-
tegicznym znaczeniu pomimo 
sprzeciwu samorządów i wła-
ścicieli gruntów.

Sposobem, aby przynajmniej 
chwilowo powstrzymać prace 
nad projektem niekorzystnego 

dla gmin przebiegu gazociągu, 
jest odmowa na przeprowadze-
nie przez inwestora niezbęd-
nych badań geologicznych. 
Wnioski o zgodę na takie dzia-
łania odrzucone zostały już 
w Pruszkowie i Nadarzynie.

Jakimi kryteriami kieruje się 
fi rma przy projektowaniu trasy 
gazociągu? – Podczas procesu 
projektowego trasa jest wytycza-
na w oparciu o warianty wska-
zane w Studium Wykonalności, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem istniejącego zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 
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wszystkich czynników technicz-
nych, prawnych, ekonomicznych 
i przyrodniczych – wyjaśnia 
w odpowiedzi na na nasze py-
tanie biuro komunikacji kor-
poracyjnej GAZ-SYSTEM-u. 
I dalej: – W przypadku uwag do 
zaproponowanej trasy, zgłasza-
nych przez przedstawicieli gmin, 
projektant i inwestor analizują 
sugerowane postulaty pod ką-
tem wymogów technicznych, 
środowiskowych, prawnych 
i ekonomicznych, jak również 
w kontekście istniejącego zago-
spodarowania przestrzennego.

W tego typu zapewnienia gmi-
ny jednak nie dowierzają. Na 
stronie internetowej nadarzyń-
skiego urzędu pojawiły się na-
wet wzory pism protestacyjnych, 
które mieszkańcy mogą indywi-
dualnie kierować do inwestora 
i projektanta gazociągu.  (EL) 

Gminy 
zapowiadają walkę 
ramię w ramię 
w obronie interesów 
społeczności 
lokalnej Pasażer z rowerem niemile widziany?

REGION
Coraz więcej 
rowerzystów decyduje 
się na podróż środkami 
komunikacji miejskiej 
zabierając ze sobą 
jednoślad. Chcą 
tak pokonać kilka 
przystanków, ale nie 
zawsze są mile widziani.

W autobusach specjalnie wy-
dzielono miejsca, gdzie można 
ustawić rower. Dodatkowo nie 
trzeba kupować biletu na prze-
wóz jednośladu. To oczywiście 
„fory” dla amatorów dwóch kó-
łek. Tymczasem... – To irytujące. 
Skoro ktoś decyduje się na podróż 
rowerem to niech nim jedzie. Ro-
zumiem, że czasami pada i moż-
na podjechać kilka przystanków 
autobusem, ale dlaczego rowe-
rzyści często pchają się na siłę 

i utrudniają innym podróż. Czy 
oni mają jakieś specjalne prawa? 
– oburza się czytelnik Adam.

Podobnych opinii, także w od-
niesieniu do podróżujących 
z rowerem Kolejami Mazowiec-
kimi czy pociągami WKD, jest 
więcej. Pasażer z jednośladem 
zajmuje określoną powierzch-
nię, a trzeba uwzględnić prze-
cież matki z wózkami czy oso-
by niepełnosprawne. Każdy 
ma prawo korzystać z komuni-
kacji miejskiej.

Problem dostrzegł Zarząd 
Transportu Miejskiego. – Z moż-
liwości przewożenia roweru w ko-
munikacji miejskiej powinno się 
korzystać w szczególnych przy-
padkach np. z powodu nagłego 
pogorszenia się warunków at-
mosferycznych, złego samopo-
czucia rowerzysty lub w wyniku 
awarii jednośladu. Sugerujemy 

również, by rowery przewozić 
poza ścisłymi godzinami szczy-
tu, czyli wtedy kiedy w pojazdach 
jest znacznie mniej pasażerów. 
Próba wejścia do autobusu po-
pularnej linii w godzinach poran-
nego szczytu z rowerem będzie 
co najmniej nieodpowiedzial-
na. W takich warunkach bardzo 
łatwo kogoś pobrudzić, potrącić 
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kierownicą, a w przypadku gwał-
townego hamowania, o które nie-
trudno w gęstym warszawskim 
ruchu, również i zranić. Nie 
wspominając już o tym, że rower 
utrudniałby pasażerom wsiada-
nie, wysiadanie czy dojście np. do 
kasownika. Dlatego radzimy, by 
unikać tego typu zachowań – pod-
powiada ZTM.  (JM) 

ANNA 
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PRUSZKÓW
Kierowcy pytają kiedy 
zakończy się budowa 
mostu na rzece Utracie 
w Pruszkowie. Inwestycja 
MZDW wiąże się bowiem 
ze sporymi utrudnieniami. 
Wiele osób podkreśla 
jednak, że do przebudowy 
nadaje się cała trasa 719.

D roga wojewódzka nr 719 
to komunikacyjny krę-
gosłup naszego regionu. 

Trasa łączy takie miejscowości 
jak Grodzisk, Milanówek, Brwi-
nów czy Pruszków z Warszawą. 
W ostatnich miesiącach ruch na 
tej trasie jest utrudniony z po-
wodu inwestycji prowadzonej 
przez MZDW, czyli budowy mo-
stu na rzece Utracie. Drogowcy 
podkreślają jednak, że to nie ko-
niec przedsięwzięć.

Wspomniany remont (a fak-
tycznie budowa) rozpoczął się pod 
koniec sierpnia. Prace podzielo-
no na dwa etapy, tak, by kierow-
cy mogli korzystać z przeprawy. 
Nie obyło się jednak bez utrud-
nień. W pierwszej kolejności 
wyłączona została nitka w kie-
runku Warszawy, a ruch skiero-
wano na drugą część jezdni. I tak 

Kręgosłup drogowy w złym stanie
Na drodze wojewódzkiej nr 719 do wykonania jest jeszcze kilka ważnych inwestycji

rok 2016. Jednak o ostatecznym 
kształcie budżetu, m.in. MZDW,  
na rok 2016 zdecydują radni sej-
miku województwa na sesji bu-
dżetowej w grudniu.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w ciągu najbliższych 
lat musi wykonać także kolejną 
ważną inwestycję. Chodzi o budo-
wę nowego wiaduktu nad torami 
PKP w Pruszkowie. Po przepro-
wadzonych ekspertyzach na ist-
niejącej przeprawie okazało się, 
że kierowcy z wiaduktu w ciągu 
ulicy Poznańskiej (dw 718) bę-
dą mogli korzystać jeszcze przez 
trzy lata. Co potem? Konieczny 
jest generalny remont lub budo-
wa nowej przeprawy. 

Jeszcze na początku roku przed-
stawiciele MZDW zapowiadali, że 
nowy wiadukt powstałby w innym 
miejscu i połączył rondo na Żbi-
kowie bezpośrednio z al. Wojska 
Polskiego (dw 719), a nie jak ma 
to miejsce teraz z ul. Bolesława 
Prusa. Jak sprawa wygląda dziś? 
– Co do wiaduktu w Pruszkowie, 
to MZDW przygotowuje doku-
mentację przetargową na opra-
cowanie projektu niezbędnego do 
przebudowy/remontu wiaduk-
tu. Jaki będzie ostateczny kształt 
i zakres inwestycji? O tym zde-
cyduje biuro projektowe, które 
wskaże optymalne rozwiązania 
– twierdzi rzeczniczka. 

wykonanie wszystkich robót mają 
czas do połowy grudnia. Czy zdą-
żą? – Prace przy przebudowie mo-
stu na Utracie postępują zgodnie 
z harmonogramem. Na dzień dzi-
siejszy nie mamy sygnałów od wy-
konawców o opóźnieniach. Obiekt 
powinien być przejezdny w dru-
giej połowie grudnia. Stała organi-
zacja ruchu zacznie obowiązywać 
po zakończeniu remontu – zazna-
cza Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

W sferze przygotowań, a do-
kładniej oczekiwania na fi nanso-
wanie, jest również planowana od 
lat rozbudowa „wąskiego gardła”, 
czyli przewężenia od stadionu Zni-
cza do skrzyżowania z ul. Party-
zantów. Burdon: – Przebudowa 
tzw. „wąskiego gardła” w ciągu 
719 w Pruszkowie została uję-
ta w planach inwestycyjnych na 

zmotoryzowani zamiast dwóch 
pasów ruchu w obu kierunkach, 
muszą korzystać z jednej nit-
ki do stolicy i jednej w kierunku 
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Na drodze wojewódzkiej nr 719 do wykonania jest jeszcze kilka ważnych inwestycji

Droga wojewódzka 
nr 719 łączy takie 
miejscowości jak 
Grodzisk, Milanówek, 
Brwinów czy 
Pruszków z Warszawą

Grodziska. Pierwszy etap prac 
został wykonany i kierowcy ko-
rzystają już z fragmentu nowego 
mostu. Ale ruch nadal jest utrud-
niony, ponieważ drogowcy remon-
tują pozostałą część przeprawy. Na 
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Sierżant Borsuk na posterunku
REGION
Dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych 
naszego regionu 
miały okazję poznać 
podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 
Umożliwił im to sierżant 
Borsuk z Komendy 
Stołecznej Policji.

Policyjna „maskotka” stała się 
dla najmłodszych źródłem wie-
dzy. Borsuk jeździł po lokalnych 
placówkach i edukował. – Sier-
żant Borsuk tłumaczył dzieciom 

jak właściwie przejść przez jezd-
nię czy poruszać się na rowerze. 
Ważnym elementem była nauka 
numerów alarmowych. Przy oka-
zji sierżant Borsuk tłumaczył jakie 
informacje należy przekazywać 
w sytuacji zagrożenia – opisuje 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Sierżant Borsuk mówił nie tylko 
o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym. Asp. Kańka: – Tematy by-
ły przygotowywane w zależności 
od wieku słuchaczy. Sierżant Bor-
suk poruszał inne treści podczas 

się bawiły i chciały uczestniczyć 
w zajęciach. Warto zauważyć, że 
najmłodsi mieli wiedzę z zakre-
su bezpieczeństwa. Nauczyciele 
zwracają uwagę na takie kwe-
stie i tłumaczą uczniom, jak na-
leży zachować się w określonych 
sytuacjach – twierdzi rzecznik 
pruszkowskiej policji.

Od września sierżant Borsuk 
odwiedził 17 placówek. Policyj-
na „maskotka” prowadziła zajęcia 
m.in. w Brwinowie, Pruszkowie, 
Piastowie, Woli Krakowiańskiej, 
Młochowie, Michałowicach, 
Otrębusach, Nowej Wsi.  (JM) 
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spotkań z przedszkolakami, a inne 
w trakcie zajęć z uczniami szko-
ły podstawowej. Dzieci uczyły się 
jak postępować podczas spotkania 
z niebezpiecznym zwierzęciem. 
Sierżant Borsuk wprowadził za-
bawę w żółwia, która pomogła 
zobrazować właściwe zachowa-
nie w sytuacji zagrożenia. Z kolei 
w klasach trzecich rozmawiano 
o bezpieczeństwie w sieci. Pojawi-
ły się też zagadnienia z zakresu za-
chowania w przypadku spotkania 
z obcą osobą. Sierżant Borsuk stał 
się swoistą atrakcją. – Na twarzach 
dzieci było widać radość. Fajnie 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,7%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 36 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 50 965,99 zł, 
oprocentowanie nominalne: 6,99%, całkowity koszt kredytu: 14 965,99 zł (w   tym: 
prowizja: 4000 zł (10%), odsetki: 10 965,99  zł), 86 równych, miesięcznych rat 
w wysokości 592,63 zł – przykład reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. 
Z promocji wyłączone są m.in. kredyty ratalne, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach 
niższych niż 10 000 zł oraz karty kredytowe i limity w koncie. Z obniżenia raty mogą skorzystać Klienci, 
którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja 
handlowa wg stanu na 12.10.2015 r.

PRZENIEŚ KREDYT I  ZYSKAJ 
PODWÓJNIE
  Mniejsza kwota kredytu – 3% spłacimy za Ciebie.
  Miesięczna rata niższa niż suma rat przenoszonych kredytów.
  Niskie oprocentowanie – od 6,99%.

 Wysoka maksymalna kwota  
kredytu – do 200 tys. zł.

Zapraszamy:
Milanówek, ul. Warszawska 35A 

22 734 31 65 
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
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PIASTÓW
W poprzednim numerze gaze-
ty informowaliśmy o znalezieniu 
przed klatką schodową jedne-
go z piastowskich bloków zwłok 
mężczyzny. Śledztwo prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Pruszko-
wie. Przypomnijmy: do makabrycz-
nego odkrycia doszło 11 listopada 

przy ulicy Łukasińskiego. Po przy-
jeździe funkcjonariuszy oraz ratow-
ników medycznych okazało się, że 
leżący mężczyzna nie żyje. Na jakim 
etapie jest teraz śledztwo? – Był 
to 30-letni mieszkaniec Piastowa. 
Przed śmiercią wraz z innymi męż-
czyznami uczestniczył w libacji 

Przed śmiercią uczestniczył
w libacji alkoholowej

alkoholowej. Prokurator zlecił sek-
cję zwłok ponieważ nie wiemy, co 
było przyczyną zgonu. Na tę chwilę 
nie mamy więcej informacji – mó-
wi Andrzej Zwoliński, zastępca pro-
kuratora rejonowego w Pruszkowie. 
Obecnie nie można więc wykluczyć 
żadnej z wersji zdarzeń. (SD) 

Piątek, 20 Listopada 2015Wiadomości

Milanówek
nie planuje 
przyjęcia
uchodźców
MILANÓWEK
Mieszkańcy Milanówka 
zadają sobie pytanie, 
czy w mieście 
pojawią się uchodźcy. 
Głos w tej sprawie 
zabrała burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska.

Dyskusja o przyjęciu uchodź-
ców do Polski wywołuje 
ogromne emocje. Problem 
dotarł też do naszego regio-
nu. Ostatnio pojawiły się po-
głoski na temat ewentualnego 
przyjęcia uchodźców przez Mi-
lanówek. Miejscem ich pobytu 
miałby się stać Dom Kolejarza 
przy ul. Kościuszki. 

Czy jest coś na rzeczy? Oka-
zuje się, że wojewoda mazo-
wiecki wystąpił do miasta 
z zapytaniem o możliwość 
przyjęcia uchodźców. Jaka 
była odpowiedź? – Wojewo-
da Mazowiecki zwrócił się 
z pytaniem czy gmina Mi-
lanówek jest w stanie przy-
jąć na swoim terenie grupę 
uchodźców. W odpowiedzi 
na to pismo poinformowałam 
Wojewodę, że gmina Milanó-
wek nie ma możliwości przy-
jęcia uchodźców i nie planuje 
takiego przyjęcia – informuje 

PRUSZKÓW
Sukcesy uczniów 
pruszkowskich szkół. 
W 7. edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Pla-
stycznego „Słoneczna 
Zakładka” zdobyli 
drugie i trzecie miejsca, 
było też wyróżnienie.

Konkurs, który odbył się pod ha-
słem „Moja Mała Ojczyzna” cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, 
wzięło w nim udział ponad tysiąc 
uczniów z Białorusi, Bośni i Her-
cegowiny, Bułgarii, Estonii, Ka-
zachstanu, Macedonii, Rumunii, 
Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwaj-
carii, Węgier i Włoch. Do 2011 

Plastyczne sukcesy pruszkowskich uczniów
roku konkurs był lokalnym wyda-
rzeniem, ale w 2012 r. włączono go 
do unijnego projektu „Art of the bo-
ok”. Ze względu na ilość prac oce-
niano je w wielu kategoriach. Jak 

w Pruszkowie. W kategorii general-
nej dla specjalnych ośrodków dru-
gie miejsca zdobyli: Marcin Waniak 
i Bartłomiej Jędrzejczyk, zaś trze-
cie: Piotr Milczarek, Michał Mil-
czarek i Michał Kalitowski. Suk-
cesem może pochwalić się też Jakub 
Wiaderny, uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Pruszkowie – w ka-
tegorii „Polska” został wyróżniony. 
Organizatorami tegorocznej edy-
cji konkursu byli: Urząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy, Bułgarski 
Instytut Kultury w Warszawie, 
Słowacki Instytut Kultury w War-
szawie i Biblioteka Publiczna w Ur-
susie. Prace będzie można obej-
rzeć w styczniu 2016 r. w Biblio-
tece Publicznej w Ursusie.  (SD) 

Futbol po wietnamsku,
czyli mecz przyjaźni
RASZYN
Młodzi zawodnicy 
KS Raszyn pierwszy 
raz w swojej karierze 
mogli spotkać się 
z egzotycznym dla 
nich rywalem. Chodzi 
o zespół złożony 
z Wietnamczyków.

Wietnamczycy często opusz-
czają swój dom w poszukiwaniu 
lepszego życia. Za cel wędrów-
ki obierają także Polskę, w tym 
Raszyn. Tu żyją, pracują. Ufor-
mowała się również grupa 
trenująca piłkę nożną. Wiet-
namczycy regularnie stawia-
ją się na obiektach KS Raszyn. 
Za piłką biegają dla przyjem-
ności, ale w grze są zdecydo-
wani i prezentują przyzwoity 
poziom techniczny.

Gracze z Wietnamu miesz-
kający w Raszynie podjęli 
wyzwanie i zmierzyli się z dru-
żyną KS Raszyn 2000. – Cała 
drużyna to są zawodnicy star-
si od moich podopiecznych. 
Dwa razy w tygodniu trenu-
ją na naszych boiskach. Czę-
sto mijamy się na treningach. 
W końcu postanowiliśmy spo-
tkać się i rozegrać mecz – mó-
wi Adam Paliwoda, trener KS 
Raszyn 2000. I dodaje: – Mo-
ja drużyna składa się z chłop-
ców w wieku 16 lat. Każde 
doświadczenie gry z drużyną 
starszą wiekowo z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości. 
Staramy się grać z rywalami 

silniejszymi, starszymi, po-
nieważ to pomaga w rozwi-
janiu umiejętności.

Mecz rozegrano 12 listo-
pada. Obie drużyny ustali-
ły, że będzie trwał 60 minut. 
W pierwszej części gry zawod-
nicy KS Raszyn walczyli jak 
równy z równym. Jednak za-
wodnicy z Wietnamu prze-
ważali fi zycznie co w końcu 
wykorzystali. Na przerwę 
schodzili z prowadzeniem 1:0. 
W drugiej części gry młodzi 
z Raszyna szukali szansy, ale 
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starsi wiekiem Wietnamczycy 
pokazali swoje umiejętności: 
rozpracowali obronę KS Ra-
szyn i cztery razy skierowali 
piłkę do siatki. W rezultacie 
wygrali 5:0.

Grupa kibiców zgroma-
dzona wokół boiska była pod 
wrażeniem wietnamskich gra-
czy. Zaimponowali nie tylko 
grą, ale też kulturą i uprzej-
mością. A po ostatnim gwizd-
ku postanowili jeszcze trochę 
poćwiczyć...   (JM) 

Gracze 
z Wietnamu 
podjęli wyzwanie 
i zmierzyli się 
z KS Raszyn 2000

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Na zlecenie kolejarzy na 
przystanku osobowym 
w Piastowie 19 listopada 
przeprowadzono 
przycinkę robinii 
akacjowych rosnących 
na peronie. – PKP PLK 
ma opinie, którymi 
żongluje – mówi 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski.

A tmosfera w Piastowie po-
nownie staje się gorąca. 
Konfl ikt na linii włoda-

rze miasta – PKP PLK dotyczą-
cy drzew rosnących na peronie 
trwa. Oliwy do ognia ponownie 
dolali kolejarze, bowiem przy-
cięli drzewa, które kilka mie-
sięcy temu udało się uchronić 
przed wycinką. 

Przypomnijmy: kolejarze 
chcieli wyciąć sześć robinii aka-
cjowych, które rosną na jednym 
z peronów przy stacji kolejowej. 
Udało im się wyciąć tylko dwa 
okazy, dalsze prace zablokowa-
li mieszkańcy i włodarze Pia-
stowa. Wiele wskazywało na to, 
że robinie akacjowe w niezmie-
nionym kształcie pozostaną na 
peronie. Jednak 19 listopada na 
zlecenie PKP PLK przycięto ko-
nary drzew, które wystawały po-
za ekrany akustyczne. 

Postępowaniem kolejarzy obu-
rzony jest Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa: – Nieste-
ty doszło do działania na które 
nie wyraziliśmy zgody, czyli do 
podcięcia drzew, które od dłuż-
szego czasu są elementem spo-
ru naszego i PKP Polskich Linii 
Kolejowych. Doszło niedawno 
do kolejnego spotkania stron, 
które, przykro to stwierdzić, nic 
nie dało. Na naszą próbę wpro-
wadzenia pewnych rozwiązań, 
które zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców nie szpeciłyby tej 
części Piastowa, a pozwalałyby 

mieniec, rzecznik PKP PLK od-
powiada, że prace zostały wy-
konane prawidłowo i zgodnie 
z przepisami. – PKP PLK wszyst-
kie działania związane z moder-
nizacją linii oraz jej bieżącym 
utrzymaniem prowadzą zgod-
nie z wymaganymi przepisami, 
w tym dotyczącymi ochrony śro-
dowiska i bezpieczeństwa ruchu. 
Wszystkie prace, w tym związa-
ne z wycinką drzew, odbywają 
się na podstawie prawomocnych 
dokumentów uzyskanych w in-
stytucjach państwowych i samo-
rządowych – twierdzi. I dodaje: 
– Wycinka drzew i inne prace są 
ograniczane do niezbędnego mi-
nimum, po wcześniejszych wi-
zjach lokalnych i opracowaniu 
dokumentacji przez specjalistów 
przyrodników. Modernizacje linii 
kolejowych na etapie projektów 
poprzedzone są konsultacjami 
społecznymi. Urząd miasta oraz 
burmistrz Piastowa na bieżąco są 
informowani o działaniach PLK 
w zakresie modernizacji linii i wy-
cinki drzew, w tym o szczegóło-
wych ustaleniach, czy i w jakim 
zakresie jest konieczna. Wielo-
krotnie podkreślaliśmy, że zakres 
niezbędnych prac wyznacza nie 
PLK lecz prawo związane z bez-
pieczeństwem ruchu kolejowego 
i ochroną środowiska. 

Burmistrz Szuplewski nie skła-
da jednak broni. – Sprawa trafi  do 
sądu. PKP PLK nie może stać po-
nad prawem – mówi krótko. 

jednocześnie na zrealizowanie 
założeń inwestycyjnych odpo-
wiedź jest jedna: nie, bo nie. To 
jest dziwna atmosfera prowadze-
nia dialogu. Wielokrotnie wyra-
żałem ubolewanie z tego powodu 
– wyjaśnia burmistrz.

Szuplewski podkreśla, że tak 
przeprowadzona przycinka zo-
stała zrobiona ze względu na 
terminy, które gonią kolejarzy. 
– Inwestycja PKP PLK ma zo-
stać zakończona do 30 listopa-
da. Kolejarze muszą zamonto-
wać do tego czasu brakujące pa-
nele. Bez przycinki nie byłoby 

Zamach na robinie akacjowe
Dalszy ciąg sprawy drzew rosnących na peronie stacji w Piastowie Dalszy ciąg sprawy drzew rosnących na peronie stacji w Piastowie 

Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka.

Na obecną chwilę nie ma 
przesłanek, które wskazywały-
by na osiedlenie się uchodźców 
w Milanówku. – Wobec wspo-
mnianych powyżej pogłosek 
wystąpiłam jednak z pytaniem 
do Wojewody Mazowieckiego, 
Szefa Urzędu ds. Cudzoziem-
ców oraz do Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej czy 
podmioty te planują osiedle-
nie uchodźców na terenie Mi-
lanówka. Z treści uzyskanych 
odpowiedzi wynika, że obec-
nie żaden z tych podmiotów nie 
planuje osiedlenia uchodźców 
w naszym mieście. Nie mogę 
jednak odpowiadać, w szcze-
gólności w kontekście odpo-
wiedzi udzielonej przez Szefa 
Urzędu ds. Cudzoziemców, za 
ewentualne zmiany zamiarów 
tych podmiotów – wyjaśnia 
burmistrz Milanówka.  (JM) 

Na obecną 
chwilę nie ma 
przesłanek, które 
wskazywałyby 
na osiedlenie się 
uchodźców 
w Milanówku

W konkursie 
wzięło udział ponad 
1000 uczniów 
z różnych krajów

informują organizatorzy projekty 
stały na wysokim poziomie. Do-
brymi wynikami mogą pochwa-
lić się uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. ks. Jana Twardowskiego 
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to możliwe – zaznacza. – Jednak 
konary zostały podcięte w taki 
sposób, że mogą zaburzyć sta-
bilność drzew. Na tej podstawie 
ktoś będzie mógł stwierdzić, że 
drzewa stwarzają niebezpieczeń-
stwo – dodaje.

Jak do tych zarzutów odno-
szą się kolejarze? Mirosław Sie-

– To jest dziwna 
atmosfera 
prowadzenia 
dialogu – mówi 
burmistrz 
Szuplewski

REKLAMA
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11 listopada w Brwinowie

W Brwinowie uroczy-
stości rozpoczęła 
msza święta odpra-

wiona w kościele św. Floriana. 
Po niej uroczystości przeniosły 
się pod Pomnik Niepodległości.

 – Nie pytaj, co twój kraj mo-
że zrobić dla ciebie, zapytaj, 
co ty możesz zrobić dla kra-
ju – słowami wypowiedzia-
nymi przez prezydenta J.F. 
Kennedy’ego rozpoczął swoje 
wystąpienie burmistrz Sławo-
mir Walendowski. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił 
także przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brwinowie Sławo-
mir Rakowiecki. List od staro-
sty Zdzisława Sipiery odczytała 
radna Rady Powiatu Pruszkow-
skiego Magdalena Beyer. Licz-
ne delegacje złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości.

Po oficjalnej części władzę 
na rynku przejęli harcerze, 
którzy świetnie zorganizowali 
miasteczko harcerskie. Strzel-
nica, salonik gier, konkursy 
plastyczne, karaoke, tańce, 
okolicznościowe znaczki, 

Pochmurny dzień nie zniechęcił mieszkańców Brwinowa do uczestnic-
twa w Narodowym Święcie Niepodległości. Do pozostania na rynku po 
uroczystej mszy zachęcili mieszkańców harcerze, którzy przygotowali 
miasteczko harcerskie i liczne atrakcje.

Nowy tunel pieszo-rowerowy 

kotyliony, chorągiewki – to 
tylko niektóre atrakcje im-
prezy. Można było odwiedzić 
punkt sanitarny i skorzystać 
z bezpłatnego pomiaru ciśnie-
nia i poziomu cukru. Harcerzy 
organizacyjnie wspomagali 
rodzice zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Szczepu. 

To oni przygotowali pyszny 
poczęstunek.

Organizator miasteczka har-
cerskiego – Chorągiew Sto-
łeczna ZHP Hufi ec Pruszków 
– otrzymał dotację w ramach 
wspierania działalności po-
żytku publicznego przez gmi-
nę Brwinów. (PR)

W poniedziałek 
16 listopada 2015 r. 
burmistrz Arkadiusz 
Kosiński oraz 
przedstawiciele PKP PLK 
podpisali porozumienie 
na mocy którego zostanie 
wybudowane nowe 
podziemne przejście 
pieszo-rowerowe, które 
połączy ulice Przejazd 
i Sportową w Brwinowie.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. planują wspólnie z gminą 
Brwinów budowę podziemne-
go przejścia pieszo-rowerowe-
go. Dokument o współpracy 
przy realizacji inwestycji, który 
podpisali burmistrz Arkadiusz 
Kosiński oraz przedstawicie-
le PKP PLK – dyrektor Re-
gionu Centralnego Centrum 
Realizacji Inwestycji PKP 
PLK S.A.  Rafał Połóg oraz 
zastępca dyrektora Katarzy-
na Ciarkowska, to przykład 
dobrej współpracy pomię-
dzy samorządem a zarząd-
cą infrastruktury.

PKP PLK przychyliło się 
do wniosku gminy Brwinów, 
która postulowała budowę 
przejścia w ramach planowa-
nej modernizacji linii kolejo-
wej. Zadaniem gminy Brwinów 
będzie opracowanie projektu 

podziemnego przejścia pieszo-
-rowerowego, które połączy 
ulicę Przejazd i ul. Sportową. 
Obiekt będzie posiadał zada-
szenie, wygodne wejścia wraz 
ze schodami i pochylniami dla 
osób o ograniczonej mobilno-
ści. Tunel będzie oświetlony 
i włączony do gminnego moni-
toringu. Szacowany koszt bu-
dowy to 4,5 mln zł.

Prace będą prowadzone 
w latach 2016-2019. Zosta-
ną wykonane w ramach za-
planowanej w tym czasie 
modernizacji linii kolejowej 

Warszawa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki. W ramach tej in-
westycji powstanie także przy-
stanek kolejowy w Parzniewie. 
Linia nr 447 to jeden z najbar-
dziej obciążonych ruchem od-
cinków kolejowych w Polsce. 
Dzięki modernizacji stacje 
i przystanki (w tym Brwinów) 
zyskają nową infrastrukturę 
służącą do obsługi pasaże-
rów: nowe perony i przejścia 
podziemne z udogodnieniami 
dla osób  niepełnosprawnych, 
systemy informacji statycznej 
i dynamicznej. (PR)

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

15 – lecie Grodziskiego Chóru Bogorya
W szystko zaczęło 

się 12 września 
2000 roku. W ga-

binecie burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego, Grzegorza 
Benedykcińskiego, spotyka-
ją się: zastępca burmistrza 
Maria Grabowska, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Marek Cabanowski, dyrek-
tor Ośrodka Kultury Andrzej 
Okurowski, prezes Społecz-
nej Szkoły Podstawowej 
nr 23 w Grodzisku Mazo-
wieckim Grażyna Pasznik-
-Śledzińska, dyrektor tejże 
szkoły Jolanta Szczygielska 
oraz... absolwent Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie, rocznik 1988, 
Marcin Łukasz Mazur. W do-
robku artystycznym M. Ma-
zura występują już kontakty 
z chórami i orkiestrami, ale 
przed takim wyzwaniem 
staje po raz pierwszy. Zga-
dza się założyć i poprowadzić 
Grodziski Chór Dziecięcy.  

Pierwsza próba Grodzi-
skiego Chóru Dziecięcego od-
była się 21 listopada 2000 r.
w kinie Wolność. Pół roku 
później, 3 maja 2001 r., chór 
dał swój pierwszy występ, 
który uświetnił obchody rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja na 
Placu Wolności w Grodzi-
sku Mazowieckim. Jesienią 

2005 r. chór po raz pierwszy
uczestniczył w konkursie 
chóralnym za granicą, w Kłaj-
pedzie na Litwie. Z począt-
kiem 2006 r. Grodziski Chór 
Dziecięcy zmienił nazwę na 
Grodziski Chór Bogorya, po-
nieważ słowo „dziecięcy” nie 
znajdowało już zastosowania 
dla młodzieżowego zespołu, 
którym chór stał się po pięciu 
latach działalności.

 Przez 15 lat działalności 
Grodziski Chór Bogorya po-
nad 240 razy wystąpił publicz-
nie, wielokrotnie wyjeżdżał za 
granicę (Austria, Czechy, Da-
nia, Francja, Hiszpania, Litwa, 
Niemcy, Słowacja, Słowenia, 

Szwecja, Węgry, Włochy), 
nagrał 3 płyty kompaktowe 
i wziął udział w ponad pięć-
dziesięciu konkursach i fes-
tiwalach chóralnych, zdoby-
wając ponad 50 nagród. 
17 lutego 2007 r. Grodziski 
Chór Bogorya został laure-
atem Złotej Bogorii, nagrody 
przyznawanej corocznie oso-
bom i instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla miasta i lo-
kalnej społeczności Grodzi-
ska Mazowieckiego. Nagroda 
przyznana została za „rozsła-
wianie naszego miasta i osią-
gnięte sukcesy na wielu mię-
dzynarodowych i krajowych 
festiwalach chóralnych”.  Obec-

nie zespół  liczy ok. 40 uzdol-
nionych muzycznie dziew-
cząt w wieku od 10 do 18 lat. 

W najbliższą niedzielę, 
22 listopada,  z okazji XV 
– lecia, będzie możliwość 
posłuchać Chóru na żywo. 
W kościele przy ulicy Piasko-
wej w Grodzisku Mazowiec-
kim  odbędzie się bowiem 
koncert muzyki chóralnej  
w wykonaniu Grodziskiego 
Chóru Bogorya. Początek 
koncertu o godzinie 19.30. 
Wstęp wolny. 

Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy, 

Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim
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PRUSZKÓW
Pojawiła się nadzieja na lepsze dni 
dla Liderek. Drużyna prowadzo-
na przez Jacka Rybczyńskiego od-
niosła zwycięstwo w spotkaniu 
z Pszczółką AZS UMCS II Lublin. 
Po pięciu porażkach w I lidze przy-
szedł czas przełamania? Liderki wy-
korzystały atut własnego parkietu 

i pewnie pokonały ekipę z Lublina. 
Już w pierwszej kwarcie pokaza-
ły, kto będzie nadawał ton. Liderki 
wypracowały jedenaście punktów 
przewagi, którą konsekwentnie po-
większały. Trzecia odsłona to po-
grom przyjezdnych. Pod koszem 
szalała Anna Dąbek, która ogólnie 

Koszykarki Lidera Pruszków 
przełamały złą passę 

rzuciła 34 punkty. Zawodniczki z Lu-
blina mogły być załamane. Przed 
ostatnią kwartą traciły do Liderek 
32 punkty. Udało im się odrobić zale-
dwie trzy. Liderki zajmują teraz 
9. lokatę w tabeli. Lider Pruszków 
– Pszczółka AZS UMCS II Lublin 
76:47 (22:11, 17:14, 25:7, 12:15). (JM) 

Wiadomości

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

REGION
Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów, 
czyli Brwinów, 
Milanówek i Podkowa 
Leśna, podsumowało 
realizację wspólnych 
przedsięwzięć 
w ramach projektu 
dofi nansowanego 
z tzw. środków 
norweskich.  

Porozumienie o współpra-
cy w ramach PTO gminy 
zawarły kilka lat temu, 

jednak dopiero w tym roku dzia-
łania nabrały tempa. Przede 
wszystkim dzięki pozyskaniu 
dotacji z Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju, które dys-
ponuje środkami z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Decyzja 

PTO pochwaliło się wspólnymi osiągnięciami
Brwinów, Milanówek oraz Podkowa Leśna podsumowały współpracę. Co udało się zrobić?

się m.in. budowa szkoły i przed-
szkola w Parzniewie, cmentarza 
w Żółwinie, ścieżek rowerowych, 
skateparku w Milanówku, strefy 
rekreacji w Brwinowie, a także 
poprawa jakości dróg i transpor-
tu publicznego.

Ciekawe spostrzeżenia płyną 
z przeprowadzonego pomiaru 
ruchu drogowego. Dzięki nie-
mu wiemy, gdzie samochodów 
jest najwięcej. Numer jeden 
w trzech gminach to skrzyżo-
wanie brwinowskich ulic Gra-
nicznej i Pszczelińskiej. Od 5 do 
16 października naliczono tam 
ponad 17,5 tys. pojazdów. W Mi-
lanówku najbardziej zatłoczo-
ne miejsce to przecięcie ulic Tur-
czynek i Królewskiej (ponad 
2 tys. pojazdów), zaś w Podkowie 
to krzyżówka ul. Paproci i Kwia-
towej (ponad 6,5 tys.).

Jakie z tego wnioski? We 
wszystkich trzech gminach na 
tej podstawie wskazano drogi, 
których przebudowa ma stać 

A co konkretnie z tego wy-
nika? Pod ogólnymi nazwami 
kryją się plany ważnych in-
westycji. Na ich realizację nie 

o przyznaniu prawie 1,5 mln zł 
zapadła w listopadzie zeszłe-
go roku i została przeznaczona 
na „poprawę spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów poprzez współpracę 
w zakresie polityki społecznej 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznej, gospodarki wodnej i ko-
munikacji”. Całość kosztów to 
niecałe 2,5 mln zł. 

We wtorek, 17 listopada, pod-
sumowano postępy w realiza-
cji tego projektu. Co udało się 
zrobić? Przedsięwzięcie składa 
się z siedmiu zadań. Zakończyć 
udało się jedno z nich. Chodzi 
o wypracowanie wspólnych 
kierunków rozwoju gmin. Po-
zostałe zadania – m.in. kom-
pleksowy program uregulowania 
gospodarki wodnej, zwiększe-
nie intermodalności połączeń 
komunikacyjnych, rewitali-
zacja kluczowych obszarów 
zielonych, sprawy społeczne – 
czekają na swój fi nał. 

EW
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się priorytetem. W Milanówku 
to ulice Brwinowska, Iwaszkie-
wicza i Owczarska; w Brwino-
wie – Jodłowa, Leśnej Polany, 
Otrębuska, Fabryczna, Kępiń-
ska, Charci Skok i  Środkowa; 
w Podkowie – Letniskowa, Go-
łębia, Zachodnia i Sokola. Doku-
mentacja projektowa prac ma być 
gotowa w marcu przyszłego roku.

Drogowe inwestycje plano-
wane są także w Parzniewie. 

Brwinów, Milanówek oraz Podkowa Leśna podsumowały współpracę. Co udało się zrobić?

Chodzi o budowę ul. Wolno-
ści w części mieszkaniowej osie-
dla oraz drogę w rejonie ulic 
Św. Jerzego, Św. Augustyna oraz 
Św. Tomasza w tzw. Parzniewie 
przemysłowym. 

Dokładny opis wszystkich 
działań Podwarszawskiego Trój-
miasta Ogrodów dostępny jest 
w formie prezentacji na stro-
nie internetowej Urzędu Mia-
sta w Milanówku. 

starczy pieniędzy z przyznanej 
dotacji, zostaną jednak przygo-
towane od strony dokumenta-
cji i projektów, co ma ułatwić 
pozyskanie dofi nansowania na 
ich wykonanie. Na liście znalazły 

Zakończyć 
udało się jedno 
z zadań. Chodzi 
o wypracowanie 
wspólnych 
kierunków 
rozwoju gmin

MITYNGI – PRUSZKÓW
Pod Bocianem – sobota 16.00 
ul. Kraszewskiego 18 (socjus)
 Sami swoi – niedziela 11.00 
ul. Kaszewskiego 18 (socjus)
Wolność – środa 19.30 

ul. Kraszewskiego 23 (dom parafialny)
Dziesiątka – wtorek 18.00 

ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 
Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu

Dziesiątka – czwartek 18.00 
ul. Partyzantów 2/4 (pawilon X) 

Zakaz przebywania pod wpływem alkoholu
 

MASZ PROBLEM
Z PICIEM?

AA MOŻE 
CI POMÓC
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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

Piątek, 20 Listopada 2015

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Przedstawia Państwu Ofertę Mieszkaniową:

W ofercie znajdują się mieszkania  po bardzo atrakcyjnych ce- 
nach    do natychmiastowego zasiedlenia.
1.  Osiedle „Bolesława Prusa” 
    Budynek „A” u zbiegu ulic Wokulskiego i Lalki
     mieszkania o pow. 35,2 m2, 38,1 m2 , 48,8 m2
     Cena brutto: parter, III  i IV piętro – 5530 zł. za m2 
                             I i II piętro – 5730 zł. za m2
2.  Osiedle „ Staszica Cz. B”
     Budynek Przy ul. Dobrej  8
     mieszkania o pow. 63,4 m2
      Cena brutto: III piętro – 5295 zł. za m2
                             II piętro – 5495 zł. za m2   
Przy zakupie tych mieszkań wpłata wkładu może być rozłożona 
na raty.       
3. Osiedle „Wyględówek”
    ostatnie mieszkania w nowo powstającym budynku przy 
 ul. Andrzeja 4B w Pruszkowie.
    mieszkania o pow. 35,07 m2, 62,29 m2
    Cena brutto: parter i III piętro – 6.400 zł. za m2
Możliwość zakupu stanowiska garażowego pod budynkiem  
w cenie  27.675,-
Budynek przewidywany do zasiedlenia -  listopad 2016 roku.   
Chętnych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w Pruszkowie  
ul. Bolesława Prusa 86 pokoje 2, 31, 32 lub telefonicznie:  
758 –71 –09 lub 758  -79- 81, 758  -75 -79,  w.130 , 132         
Poczta internetowa:  
czlon@psm-pruszkow.pl 
psm@pruszkow.com.pl

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA  
w serwisie sam. ciężarowych (ze znajomością branży motoryzacyjnej  
i budowy pojazdów oraz podstawową znajomością obsługi komputera)

ELEKTRYK/ELEKTROMECHANIK/ 
/MECHANIK  

samochody dostawcze i ciężarowe 

PRACOWNIK MYJNI 
(przygotowywanie poj. do sprzedaży)

 
Nowy serwis w Sokołowie k/W-wy,  

gm. Michałowice. Tel. 604 40 90 53 lub 22/716 17 00
WWW.TOPSERVICETRUCK.PL

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Agent ochrony od zaraz 
tel. 695-480-092 

 ► Firma porządkowa poszukuje 
Pani do sprzątania biura 
w Raszynie, tel. 509400108 

 ► Firma remontowo-budowlana 
zatrudni kierowcę kat. C oraz 
operatora koparko-ładowarki 
Brwinów tel.: 606 707 294 

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

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 

 ► 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 1 pietro 
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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

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

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

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Frezowanie pni.
 Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 do 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852.

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852.

Nieruchomości – inne

 ► Poszukuję działki z prądem 
do wynajęcia pod nieuciążliwą 
działalność. Tel. 693853066 

 ► 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 SKUP 502133386. 

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 

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
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 

OCHRONA SP. Z O. O. ZATRUDNI 
MĘŻCZYZN DO OCHRONY OBIEKTU 
PRZEMYSŁOWEGO W PRUSZKOWIE. 

Mile widziani emeryci i renciści. Wymagana 
niekaralność. Spotkania odbędą się w MOK 

przy ul Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5  
w dniach 23 i 27.11.2015. w godzinach 11 – 13.

PRACE  
PORZĄDKOWE 

• sprzątanie liści
• odśnieżanie • inne

 

PRUSZKÓW  
509 683 032
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