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EWELINA
LATOSEK

REGION
W marcu rusza rekrutacja 
do przedszkoli w naszym 
regionie. Jak na nią 
wpłynie zamieszanie 
związane ze zniesieniem 
obowiązku szkolnego 
dla sześciolatków? 
Największy kłopot ze 
znalezieniem miejsca 
dla pociechy mogą mieć 
rodzice dzieci trzyletnich.

L ikwidacja obowiązku 
szkolnego dla sześcio-
latków wywołała opór 

wielu samorządów w kraju. To 
do gmin i miast należy bowiem 
prowadzenie przedszkoli i szkół 
podstawowych. A lokalne wła-
dze od dłuższego czasu przygo-
towywały się na zupełnie inne 
rozwiązanie, którym miało być 

Kłopot ze znalezieniem miejsca dla swoich dzieci mogą mieć rodzice trzylatków
posłanie 6-latków do pierwszej 
klasy. Rząd Prawa i Sprawiedli-
wości powrócił jednak do koncep-
cji 7-letnich pierwszoklasistów. 
Dzieci rok młodsze mogą co 
prawda rozpocząć naukę w pod-
stawówkach, jednak wyłącznie 
na wyraźną prośbę rodziców. 
W praktyce oznacza to, że więk-
szość sześciolatków zamiast do 
szkolnych ław, trafi  z powrotem 
do przedszkoli. I odbierze tym 
samym miejsca dla młodszych 
dzieci. Ucierpią na tym przede 
wszystkim trzylatki, bo dla ich 
starszych kolegów samorządy 
mają w tym roku obowiązek zna-
leźć miejsce. W nowelizacji prze-
pisów mowa jest bowiem o tym, że 
cztero- i pięciolatki mają prawo 
do wychowania przedszkolnego, 
jeśli ich rodzice wyrażą taką chęć.  

Czy wzorem władz Krakowa 
i Warszawy samorządy z naszego 
regionu zamierzają apelować do 
rodziców, aby swoje sześcioletnie 

REKLAMA

pociechy jednak posłali do szkoły? 
Tu postawy są już zróżnicowane. 
– Będziemy próbowali zachęcać, aby 
dzieci sześcioletnie, te które mogą, 
poszły do klasy pierwszej lub od-
działów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych. Zależy nam 
na tym, aby jak najwięcej miejsc 
w publicznych placówkach było 
dla dzieci młodszych. Czy to będą 
skuteczne działania, trudno określić 
– mówi Ewa Burzyk, dyrektor biura 
oświaty w grodziskim magistracie. 

Apelu do rodziców nie będzie 
w Pruszkowie. – Zgodnie z Usta-
wą o systemie oświaty na wniosek 
rodziców naukę w szkole pod-
stawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku ka-
lendarzowym kończy 6 lat, ten za-
pis jest jednoznaczny – zaznacza 
Zofi a Wasiota, naczelnik wydzia-
łu edukacji pruszkowskiego urzę-
du miasta.

Informator
walentynkowy

REGION

Walentynki tuż, tuż. To czas, kiedy 
warto kochać. Dla zapatrzonych 
w siebie par w naszym regionie 
przygotowano wiele imprez. Jakich 
i gdzie? Dowiesz się z Informatora 
Walentynkowego.  10
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Zaprasza Zaprasza Zaprasza AgnieszkaAgnieszka
Popielewicz

Kłopot ze znalezieniem miejsca dla swoich dzieci mogą mieć rodzice trzylatków
Nadciąga przedszkolny problem Walka o czyste 

powietrze

REGION

W 2016 r. możliwe jest przekroczenie 
norm zanieczyszczenia powietrza 
w 65 miastach na Mazowszu. Na 
liście znalazły się też miejscowości 
z naszego regionu. Jak walczyć 
o czyste powietrze?  3

Zdegradowany
odcinek drogi 

RASZYN

Kto będzie zarządzał raszyńskim 
odcinkiem al. Krakowskiej? W lipcu 
ubiegłego roku weszła w życie 
ustawa, która określa, że drogi 
krajowe mogą zostać zdegradowane 
o jeden stopień w dół.  4
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Z identycznym problemem w naj-
bliższym czasie zmierzą się niemal 
wszystkie miasta i gminy. Jaka bę-
dzie jego skala w naszym regionie? 
O tym, jak zgodnie deklarują lo-
kalne władze, przekonamy się po 
zakończeniu rekrutacji, jednak nie 
ma wątpliwości, że kłopot będzie.

Baza i decyzje 
rodziców 
– Zgodnie z ustawą do końca mar-
ca organ prowadzący ma czas na 
przeprowadzenie wstępnej rekru-
tacji. Na pewno zmiana przepisów 
odbije się na dostępności miejsc, 
bo cztero- i pięciolatki mają pra-
wo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu 
lub innej formie wychowania 
przedszkolnego – mówi Zofia 
Wasiota, naczelnik pruszkow-
skiego wydziału edukacji. Jak 
dodaje, większą wiedzę o miej-
scach w przedszkolach miasto bę-
dzie posiadało po tym, jak rodzice 
sześciolatków podejmą decyzję. 
– Spływają do nas ankiety, które 
opracowaliśmy i skierowaliśmy 
do rodziców dzieci w publicz-
nych i niepublicznych oddzia-
łach wychowania przedszkolnego, 
z prośbą o określenie zamiarów 
pozostawienia dziecka w przed-
szkolu lub wysłania do szkoły. Po 
analizie ankiet podejmiemy de-
cyzje najbardziej korzystne dla 
dzieci – wyjaśnia.

Jaką bazą placówek dysponu-
je Pruszków? W mieście dzia-
ła 14 publicznych przedszkoli, 
w których jest 1700 miejsc i 26 
niepublicznych z 1100 miejsca-
mi. – W przedszkolach, w których 
była możliwość miasto utworzy-
ło dodatkowe oddziały. Przy-
będzie jeszcze przedszkole na 
Bąkach z miejscem dla setki 

Kłopot ze znalezieniem miejsca dla pociechy mogą mieć rodzice trzylatków
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nadciąga przedszkolny problem

placówkach będzie oddziałów 
przedszkolnych dla sześciolat-
ków i ile klas pierwszych – tłu-
maczy Ewa Burzyk, szefowa 
grodziskiego biura oświaty. 
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Gala charytatywna 
dla pogorzelców z Pięknej
PRUSZKÓW
20 lutego odbędzie 
się wielka gala 
charytatywna 
„Pomagamy 
pogorzelcom z sercem!”. 
Dochód z imprezy 
zostanie przekazany 
na rzecz osób, które 
w pożarze budynku 
przy ul. Pięknej straciły 
cały dobytek życia.

Przypomnijmy. Ogień w kamie-
nicy przy ul. Pięknej w Pruszko-
wie wybuchł 9 stycznia w nocy. 
Akcja gaśnicza strażaków za-
kończyła się nad ranem dnia 
kolejnego. Ewakuowano ok. 50 
osób. Pożar wyrządził poważne 
straty. Znacznie zniszczonych 
było sześć mieszkań, zaś pozo-
stałe zostały zalane wodą użytą 
do gaszenia ognia. Mieszkań-
cy budynku ratując swoje życie 
uciekali zostawiając w środku 
cały swój dorobek. Najpierw 
wsparcie dla poszkodowanych 
zapewniło miasto, potem inne 
organizacje jak Klub Hono-
rowych Dawców Krwi „Serce 
Pruszkowa”. Już kilka godzin 
po opanowaniu pożaru człon-
kowie klubu przekazali pogo-
rzelcom partię ubrań.

Potrzeby są większe dlatego 
z pomocą przyszli ludzie o do-
brych sercach. Master Music 
Agency, Klub „Serce Pruszko-
wa” oraz Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Pruszkowie organizują 
wielką galę charytatywną dla 
pogorzelców. Odbędzie się 
ona w sobotę 20 lutego. Start 
o godz. 12. Na boisku szkolnym 
przy ul. Jasnej 2 odbędzie się 
moto parada, specjalnie tego 
dnia zjadą się motocykliści 
z Outsiders Team Pruszków. 
Ponadto, dzięki strażakom 
z OSP Nowa Wieś, będzie moż-
liwy przelot poduszkowcem.

Wewnątrz szkolnego budynku 
na gości czekać będą m.in. pokaz 
Akademii Sztuk Walki Michi, po-
kaz yoyo, kuchnia molekularna 
(żelki, lody, piana z jabłek), pokaz 
makijażu, stoisko gier, a dla dzie-
ci malowanie buziek. Od godz. 
15 wystąpią zespoły disco polo, 
wśród nich tacy wykonawcy jak: 
Invox, The Lovers, Sensual, Rafta, 
Champion i Claudi. W przerwach 
muzycznie imprezę nakręcać 
mają też Dj Lovelas i Dj Tomi.

Ponadto organizatorzy bę-
dą zbierać rzeczy codziennego 
użytku. Klub „Serce Pruszkowa” 
zorganizuje również akcję hono-
rowego krwiodawstwa. Krwio-
bus stanie w godz. 11-15.30 od 
strony ul. Plantowej. Podczas 
wielkiej gali przez cały dzień 
prowadzone będą aukcje i loterie.

Imprezę poprowadzi Karolina 
Motylewska, prezenterka telewi-
zji ITV wraz z Piotrem Wiśniew-
skim z zespołu Invox.

Biletami będą „cegiełki” w ce-
nie 10 zł.  (SD)

w oddziałach „0” przy szkołach 
podstawowych znalazło miejsce 
300 maluchów. Łącznie opieką 
przedszkolną objętych jest 1905 
dzieci. W gminie Grodzisk dzia-
ła 31 placówek przedszkolnych, 
w tym 9 publicznych i 22 niepu-
bliczne. Ale to może być za mało. 

– Będziemy podejmować działa-
nia zachęcające rodziców do pusz-
czenia sześciolatków do szkoły, bo 
to jedyna droga, aby młodsze dzie-
ci znalazły miejsce w przedszko-
lach. Mamy o jeden rocznik więcej 
w systemie przedszkolnym. Jed-
nocześnie ten rocznik mógłby stać 
się pustym rocznikiem klas pierw-
szych, bo pewne jest tylko to, że do 
szkoły pójdą te dzieci, które w po-
przednim roku szkolnym dostały 
odroczenie obowiązku szkolne-
go. To u nas też niebagatelna liczba 
200 dzieci, które powinny trafi ć do 
klas pierwszych. I to jedyna pew-
na liczba, którą w tej chwili znamy 
– wyjaśnia dyrektor Burzyk.

Kryteria
Rekrutacja do przedszkoli we 
wszystkich miastach i gminach 
naszego regionu rozpoczyna się 
w marcu. 

Poszczególne samorządy okre-
ślają własne kryteria naboru, po-
za tymi „ministerialnymi”, wśród 
których jest mowa o pochodzeniu 
dziecka z rodziny wielodzietnej, 
niepełnosprawności dziecka, jed-
nym lub dwóch rodzicach, rodzicu 
samotnie wychowującym dziec-
ko oraz dziecku wychowywanym 
w ramach pieczy zastępczej. Nato-
miast najczęstsze kryteria przyj-
mowane przez samorządy to: 
zamieszkanie na terenie gminy lub 
miasta, praca zawodowa obojga ro-
dziców, posiadanie przez dziecko 
rodzeństwa w tej same placówce, 
rozliczanie się rodziców z podatku 
dochodowego na terenie gminy. 

Obecnie w grodziskiej gmi-
nie do przedszkoli uczęszcza 
ponad 1,6 tys. dzieci. Ponadto 

W Pruszkowie 
funkcjonuje 
14 publicznych 
przedszkoli, 
w których jest 
1700 miejsc 
i 26 niepublicznych 
z 1100 miejscami

dzieci – zapewnia przedstawiciel-
ka pruszkowskiego urzędu miasta. 

Jak zatem maluchy będą roz-
mieszczane? Zofi a Wasiota od-
powiada: – Jak zorientujemy się, 
ile dzieci sześcioletnich pójdzie do 
szkoły i ile będzie klas pierwszych, 
to podejmiemy decyzję gdzie bę-
dą grupy oddziałów wychowania 
przedszkolnego, czy w przedszko-
lach czy w szkołach, czy częścio-
wo i tu i tu. To będzie zależało od 
warunków, bo chcemy stworzyć 
jak najlepsze.

 Na decyzję rodziców o tym, 
czy ich sześcioletnie dzieci trafi ą 
do szkoły czekają także władze 
Grodziska Mazowieckiego. – Je-
steśmy na etapie przymiarki do 
działań, które musimy podjąć. Ro-
bimy różne szacunki, w tej chwili 
nie jesteśmy w stanie powiedzieć 
nic na pewno. Zaraz po feriach 
odbędzie się spotkanie z dyrek-
torami szkół publicznych i stwo-
rzymy plan ile w poszczególnych 

GRODZISK MAZOWIECKI
W 75. rocznicę likwidacji getta 
w Grodzisku Mazowieckim zaplano-
wano m.in. wspólną modlitwę. 
Likwidacja getta przeprowadzona 
10 – 14 lutego 1941 r. przez okupan-
tów hitlerowskich przyniosła kres 
obecności społeczności żydow-
skiej w Grodzisku, będącej tam od 

pokoleń. Z miasta wywieziono bez-
powrotnie 6 tys. osób, wśród których 
obok mieszkańców Grodziska i oko-
lic znaleźli się Żydzi wysiedleni wcze-
śniej z województw poznańskiego 
i łódzkiego. Podczas uroczystości po-
łączonej z odmówieniem modlitwy 
ekumenicznej, zostanie odsłonięty 

Uroczystości w 75. rocznicę 
likwidacji getta w Grodzisku 

pomnik upamiętniający wyznaw-
ców judaizmu, dla których Grodzisk 
był domem. Wydarzenie odbywa 
się w ramach Festiwalu Wielokul-
turowego SPLOTY 2016. Starti: 
15 lutego, godz. 18. Miejsce: ul. 11 Li-
stopada (wylot ul. Żwirki i Wigury), 
Grodzisk Mazowiecki. (EL)

Piątek, 12 Lutego 2016

Oddaj krew, mały Kacperek jej potrzebuje
PIASTÓW
Kacperek urodził się 
z wielotorbielowatością 
lewej nerki. Teraz 
zachorował na obustronne 
zapalenie płuc. 
Niewykluczone, że czeka 
go druga transfuzja krwi.

Ten siedmiotygodniowy maluch 
jest mieszkańcem Piastowa. Gdy 
się urodził lekarze postawili dia-
gnozę: wielotorbielowatość le-
wej nerki. Chłopiec ma znacznie 
obniżoną odporność organizmu, 
jest podatny na infekcje. Kacpe-
rek od urodzenia znajduje się pod 
opieką Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Międzylesiu.

W ubiegły weekend maluch za-
chorował na obustronne zapale-
nie płuc. – Na początku po prostu 

– wyjaśnia Klaudia Pietrusiń-
ska, mama Kacperka.

Po zbadaniu chłopiec otrzy-
mał antybiotyk. Niestety, chwilę 
potem zatrzymał mu się oddech. 
– Kacperka przewieziono na od-
dział intensywnej terapii. Miał 
przeprowadzoną już jedną trans-
fuzję krwi. W tej chwili czekamy 

zaczął kasłać i nie spodziewaliśmy 
się, że może być to coś poważne-
go. Nasz lekarz powiedział, aby 
dziecku zrobić inhalację. W pią-
tek wieczorem syn zaczął kasłać 
coraz mocniej, a w sobotę rano 
był osowiały i cały zsiniał. Szyb-
ko pojechaliśmy do szpitala na 
ul. Niekłańskiej w Warszawie 

na wyniki badań i jeśli nie wyjdą 
dobrze, wtedy będzie musiał mieć 
wykonaną kolejną transfuzję. Dla-
tego potrzebna jest dla niego krew, 
a w centrach krwiodawstwa nie 
jest jej za dużo. Obecnie syn ma sil-
ną anemię – mówi mama chłopca.

Jak pomóc Kacperkowi? Nale-
ży udać się do centrum krwiodaw-
stwa lub dowolnego punktu gdzie 
można oddać krew. Aby trafi ła ona 
do chłopca trzeba podać jego da-
ne oraz adres szpitala, w którym 
przebywa: Kacper Pietrusiński, 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. 
J. Bogdanowicza, ul. Niekłańska 
4/24, Warszawa. Maluch ma gru-
pę krwi BRh(-) – jednak można 
oddać każdy jej rodzaj.

– Serdecznie dziękujemy lu-
dziom o dobrym sercu – mówi 
mama chłopca.  (SD) 
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  Grażynie Rymarczyk
     Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Grodzisku Mazowieckim wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają  

Starosta Grodziski 
Rada Powiatu oraz Pracownicy Starostwa
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PRUSZKÓW
Dwanaście małżeństw z Pruszko-
wa zostało odznaczonych Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Przyznawane one są małżeństwom 
z 50-letnim stażem. Medale wręczył 
prezydent Pruszkowa, Jan Starzyński. 
– Mogliśmy spotkać 24 uszczęśliwio-
ne osoby, części z nich towarzyszyła 

kilkupokoleniowa rodzina – powie-
dział Grzegorz Witkowski z pruszkow-
skiego urzędu miasta. Nagrodzonym 
państwu Teresie i Witoldowi Byt-
niewskim, Jadwidze i Wacławowi 
Ogrodniczakom, Barbarze i Henry-
kowi Ścipień, Mariannie i Tadeuszowi 
Trzecieckim, Weronice i Edwardowi 

Małżeństwa na medal, 
czyli 50 razem spędzonych lat 

Burakowskim, Danucie i Kazimierzo-
wi Sikorskim, Zenonie i Henrykowi 
Witkowskim, Ewie i Pawłowi Kę-
der, Wiktorii i Stanisławowi Kuleszy, 
Jadwidze i Stanisławowi Leleniak, 
Elżbiecie i Stefanowi Panasiuk, Kry-
stynie i Sylwestrow Stan życzymy 
kolejnych szczęśliwych lat. (EL)

Piątek, 12 Lutego 2016

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego ostrzega, 
że w 2016 r. możliwe 
jest przekroczenie norm 
substancji szkodliwych 
w powietrzu w 65 
miastach na Mazowszu. 
Na liście znalazły 
się też miejscowości 
z naszego regionu.

W 2016 roku mogą zo-
stać przekroczone 
normy jakości po-

wietrza dla benzo(a)pirenu na 
obszarze całego województwa, 
a pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5 i dwutlenku azotu w nie-
których miastach i gminach, 
w tym w Grodzisku Mazowiec-
kim, Michałowicach, Milanówku, 
Pruszkowie, Piastowie i Raszynie. 

O czyste powietrze musimy zadbać wspólnie
W 2016 r. możliwe jest przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza w 65 miastach na Mazowszu

– Benzo(a)piren wydziela się 
w trakcie niecałkowitego spa-
lania paliw stałych, czyli węgla, 
drewna oraz, co niestety popu-
larne, śmieci. I mówimy tu nie 
tylko o ogrzewaniu domu, ale 
też o paleniu w kominkach. Je-
śli popatrzymy na mapy przedsta-
wiające przekroczenia norm, to 

widać, że częściej występują one 
na obszarze zabudowy jednoro-
dzinnej. W przypadku Pruszkowa 
to np. teren Żbikowa czy Gąsina. 
W centrum miasta, gdzie w więk-
szości panuje zabudowa wielo-
rodzinna podłączona do sieci 
ciepłowniczej, te przekroczenia 
są znacznie rzadsze – odpowiada 

Kulik. Przekroczenie norm za-
nieczyszczenia powietrza moż-
na też odnotować na głównych 
drogach, np. w Grodzisku Mazo-
wieckim w rejonie skrzyżowania 
dróg wojewódzkich nr 579 i 719. 

Jak obliczane są wartości szko-
dliwych substancji w powietrzu? 
Służą do tego specjalne modele, 
które wyliczają je na podstawie 
szeregu zmiennych. Uzupełnie-
niem są specjalistyczne stacje 
pomiarowe. W naszej okolicy 
znajdują się one w Piastowie i Ży-
rardowie. Mieszkańcy uważa-
ją jednak, że stacje pomiarowe 
powinny się pojawić w każdej 
miejscowości. Czy mają rację?– 
Koszt takiej stacji to kilkaset ty-
sięcy złotych, a doliczyć trzeba 
do tego koszty eksploatacji. Mo-
dele są natomiast wystarczająco 
dokładne, bo biorą po uwagę du-
żą liczbę zmiennych. Pomiary ze 
stacji jedynie potwierdzają wyli-
czenia. Warto tu dodać, że jeśli 
zanieczyszczenia pojawiają się 
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niej będą i w Pruszkowie – pod-
kreśla Oskar Kulik. 

Jak walczyć z zanieczyszcze-
niami w powietrzu? Mieszkańcy 
domów jednorodzinnych mo-
gą stosować lepsze paliwo do 
ogrzewania domów. Najlepsze 
są tu odnawialne źródła ener-
gii, ogrzewanie gazowe, przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej czy 
termomodernizacja. Jednak nie 
tylko mieszkańcy powinni zadbać 
o zmniejszenie zanieczyszczeń. 
Zdaniem Oskara Kulika takie 
działania powinien podejmować 
także rząd i lokalne samorządy. – 
Chodzi o ustalenie ogólnie obo-
wiązujących norm i przepisów, 
takich jak np. ustawa antysmo-
gowa. Wspólnie możemy zdzia-
łać bardzo wiele – podkreśla. 

Każdy może również pobrać 
darmową aplikację „Jakość po-
wietrza w Polsce” stworzo-
ną przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska. 

Wspomniane substancje są nie-
bezpieczne dla zdrowia. 

Benzo(a)piren jest rakotwór-
czy i występuje m.in. w smo-
gu czy dymie papierosowym. 
Z uwagi na możliwość wysokie-
go stężenia szkodliwych substan-
cji w powietrzu ogłoszono alert 
pierwszego poziomu. To informa-
cja, że w ciągu roku mogą pojawić 
się dni, kiedy stężenie tych sub-
stancji może przekroczyć normy. 
Chodzi o to, by osoby z „wrażli-
wej grupy” (kobiety w ciąży, dzie-
ci, seniorzy, alergicy oraz osoby 
z chorobami układu krążenia) 
unikały wtedy długiego przeby-
wania na powietrzu. 

Pogorszenie prognozowane 
jest na miesiące zimowe. Dlacze-
go właśnie o tej porze roku oraz  
jesienią zanieczyszczenie powie-
trza wzrasta? Zapytaliśmy o to 
Oskara Kulika z Fundacji Client 
Earth, dbającej o stanowienie do-
brego prawa ochrony środowi-
ska oraz jego przestrzeganie. 

OGŁOSZENIE
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wracamy do sprawy 
budowy sygnalizacji 
świetlnej na krzyżówce
ulic Nadarzyńskiej, 
Warszawskiej 
i Piaskowej 
w Grodzisku
Mazowieckim.

Kierowcy mają „ból głowy”, 
aby wyjechać z Piaskowej lub 
Warszawskiej na Nadarzyń-
ską. Powodem m.in. kiepska 
widoczność. Zdarza się, że 
czas oczekiwania wynosi na-
wet kilkanaście minut.

Jeszcze w październiku 
2015 r. grodziski magistrat 
ogłosił przetarg na budowę 
„świateł” na wspomnianym 
skrzyżowaniu. Mamy luty, 
a konkretnych efektów nie 
widać. – Zaniepokojonych 
tempem prac na tym skrzy-
żowaniu mieszkańców uspo-
kajam: kwietniowy termin 
oddania inwestycji nie jest 
zagrożony. Widoczne zaha-
mowanie prac w styczniu, 
przewidywane, spowodowa-
ne było warunkami atmosfe-
rycznymi – zapewnia Jacek 
Grabowski, rzecznik praso-
wy Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Jak skrzyżowanie ma wy-
glądać w kwietniu? – Naj-
bardziej widoczną zmianą 
będzie oczywiście poja-
w i e n i e  s i ę  sy g n a l i z a c j i 
świetlnej i przejść dla pie-
szych w nowych miejscach. 
Przechodnie będą mieli 
do dyspozycji przyciski przy
przejściach. Nad drogą za-
instalowane zostaną detek-
tory ruchu, umożliwiające 
dostosowanie cyklu świateł 
do aktualnego natężenia ru-
chu drogowego. Nowe przej-
ścia będą posiadać obni-
żone krawężniki, a na starych 
przejściach zamocowane 
zostaną barierki – twierdzi 
Grabowski.  (JM)

Czekają 
na sygnalizację

A
RC

H
IW

U
M

Wyładowali się na oponach...

PRUSZKÓW
W niedzielny poranek, 
7 lutego, niektórzy 
kierowcy z pruszkowskiej 
dzielnicy Malichy doznali 
szoku. W ich samochodach 
ktoś przedziurawił opony. 

Poszkodowani zgłosili sprawę na 
policję. – Z soboty na niedzielę 
doszło do wandalizmu dużej licz-
by samochodów na Malichach. 
Chodzi o przebite opony w samo-
chodach za pomocą noża. Na kil-
ku ulicach i w kilku przypadkach 
po dwie opony w samochodzie. 
Policja na komendzie spisywała 
zeznania mieszkańców – napi-
sał jeden z naszych czytelników 
na kontakt@wpr24.pl.

Policja przyjęła zgłosze-
nia od poszkodowanych i roz-
poczęła czynności w sprawie 

wyrządzonych szkód. – Prawdo-
podobnie w nocy z 6 na 7 lutego 
ktoś poprzebijał opony w  dziewię-
ciu samochodach. Pojazdy znajdo-
wały się na ul. Błękitnej i ulicach 
przyległych. Sprawca bądź spraw-
cy nie dokonali szkód w jednym 
miejscu. Wybierali pojazdy znaj-
dujące się w różnych lokalizacjach 
– mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Poszkodowani muszą pokryć 
koszty wymiany opon. Liczą, że 
sprawców uda się złapać i zosta-
ną ukarani. – Przeprowadziliśmy 
wstępne czynności. Teraz zajmie-
my się sprawdzeniem okoliczności 
zdarzenia. Dzięki temu będzie-
my mogli uzyskać informacje, 
które pomogą nam w ustaleniu 
sprawców – dodawała asp. Ka-
rolina Kańka.  (JM) 

SEWERYN 
DEBIŃSKI

RASZYN
W ubiegłym roku 
rozgorzały dyskusje 
na temat raszyńskiego 
odcinka al. Krakowskiej. 
Po wybudowaniu trasy 
Opacz – Paszków miał 
zostać zdegradowany 
do poziomu drogi gminnej, 
co wywołało oburzenie 
wśród włodarzy
Raszyna. Kto będzie 
zarządzał tym odcinkiem?

F ragment trasy S8 łączący 
trasę katowicką z Al. Jero-
zolimskimi, dalej z auto-

stradą A2 i trasą S7 został oddany 
do użytku 11 grudnia 2015 roku. 
Nowa droga jest bardzo ważnym 
szlakiem komunikacyjnym, który 
przede wszystkim znacząco od-
ciążył wiecznie zakorkowaną 

Odcinek al. Krakowskiej ma być zdegradowany
Pojawiło się pytanie: kto będzie zarządzał raszyńskim fragmentem al. Krakowskiej?  

al. Krakowską, jedną z najbar-
dziej zatłoczonych dróg nie tyl-
ko w regionie, ale i w całym kraju. 
Dlatego kierowcy z niecierpliwo-
ścią oczekiwali otwarcia trasy 
Opacz – Paszków. 

Jednak wraz z oddaniem dro-
gi ekspresowej pojawiło się py-
tanie: kto teraz będzie zarządzał 
fragmentem al. Krakowskiej na 
terenie gminy Raszyn? Logicz-
nie rozumując, z momentem 
„degradacji” ten odcinek powi-
nien trafi ć w ręce Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Jednak pojawiły się i inne rozwią-
zania. W kwietniu ubiegłego ro-
ku informowaliśmy, że nowym 
właścicielem drogi stanie się gmi-
na. – Nikt nie pomyślał o tym, że 
utrzymanie i remonty będą dla 
nas bardzo uciążliwe – mówił 
nam Mirosław Chmielewski, 
wtedy wicewójt gminy Raszyn, 
a obecnie etatowy członek za-
rządu powiatu pruszkowskiego. 

Okazuje się jednak, że al. Kra-
kowska nie trafi  do gminy. – Na 
szczęście nowa ustawa nie prze-
widuje tak dużego przeskoku 
z drogi krajowej na gminną. Choć 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad myśli o przeka-
zaniu gminom wszystkich dróg 
serwisowych wybudowanych 
wzdłuż ekspresowych tras, m.in. 
S8. Docelowo zapewne trafi ą one 
do nas, jednak to długie proce-
dury, które trochę potrwają za-
nim staniemy się ich zarządcami 

– twierdzi Andrzej Zaremba, wójt 
gminy Raszyn.

W lipcu ubiegłego roku we-
szła w życie ustawa, która jasno 
określa, że drogi krajowe mogą 
zostać zdegradowane o jeden 
stopień w dół. – Docelowo my 
będziemy zarządcą al. Krakow-
skiej na odcinku w Raszynie. We-
dług zapisów poprzedniej ustawy 
w momencie wybudowania nowej 
trasy, stary przebieg drogi krajo-
wej mógł spaść na barki gminy. 
Jednak w lipcu weszła w życie 
nowa ustawa. Był to ciąg dal-
szy prac nad ustawą z 13 wrze-
śnia 2013 roku o zmianie ustawy 
o drogach publicznych. Samorzą-
dowcy zakwestionowali zapisy 
ustawy i sprawa trafi ła do Try-
bunału Konstytucyjnego, któ-
ry w czerwcu orzekł, że te drogi 
przechodzą o szczebel niżej – wy-
jaśnia Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarza-
du Dróg Wojewódzkich. 
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REGION
5 lutego zmarła Maria Stypuł-
kowska-Chojecka, pseudonim 
„Kama”, uczestniczka zamachu 
na gen. SS i policji Franza 
Kutscherę. Wielokrotnie gościła 
w Piastowie, w 2007 r. Rada Miej-
ska nadała jej tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Piastowa. Maria 

Stypułkowska-Chojecka odeszła 
w wieku 89 lat. W okresie okupa-
cji „Kama” był członkiem Szarych 
Szeregów i żołnierzem AK. Walczy-
ła w Powstaniu Warszawskim w ba-
talionie „Parasol”. Uczestniczyła 
w słynnej akcji (1 lutego 1944 r.) na 
gen. SS i policji Franza Kutscherę, 

Zmarła „Kama”, uczestniczka
zamachu na Kutscherę

podczas kórej wykonano wyrok na 
kacie Warszawy. Chętnie odwiedza-
ła Piastów – zaszczepiała poczu-
cie patriotyzmu wśród młodzieży. 
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie 
się 16 lutego o godz. 11.30 w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego przy 
ul. Długiej 13/15 w Warszawie. (JM)

Serdecznie zaprasza do nowo otwartego Oddziału 
w Nadarzynie przy ulicy Mszczonowskiej 7B 

tel. 22 734 23 96

Posiadamy bogatą ofertę produktów i usług bankowych, kie-
rowaną dla przedsiębiorstw, osób fizycznych, pracowników 
poszczególnych branż zawodowych, rolników.

W ofercie posiadamy kredyty oprocentowane już od 4,9% 
w skali roku, niskie opłaty  od wpłat gotówkowych, brak lub 
niewielkie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9:00 - 17:00.

OGŁOSZENIE

Nie ulega wątpliwości, że utrzy-
manie al. Krakowskiej jest bardzo 
kosztowne. W 2010 roku przeszła 
ona remont kosztujący 6,5 mln zł. 
Kolejne lata, to dodatkowe wydat-
ki. Zakładając obecnie zmniejszo-
ny ruch na ulicy, powinna wytrwać 
jeszcze do 2020 roku (gwarancja 
wynosi 10 lat w przypadku dróg 
krajowych – przyp. red.). Do tego 
należy wliczyć całoroczne utrzy-
manie oraz odśnieżanie. Dlatego 
też samorządy niechętnie garną 
się do przejmowania dróg. 
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PRUSZKÓW
W ramach Pruszkowskiego Klubu 
Filmowego 13 lutego zobaczymy 
„Fanatyka”. Obraz w reżyserii Hen-
ry'ego Beana przedstawia historię 
Danny'ego (znakomity Ryan Gosling). 
Ten fi lm to mocno kontrowersyjny 
i jednocześnie zapadający w pamięć 
dramat. Bean odważył się poruszyć 

delikatny dziś temat dyskrymina-
cji. Jego fi lm wzbudza nie tylko po-
trzebę dyskusji, ale zmusza też do 
refl eksji nad własnymi poglądami. 
Przed seansem w Miejskim Ośrod-
ku Kultury „Kamyk” będzie można 
skosztować pysznej kawy, a po fi l-
mie nie zabraknie czasu na rozmowy. 

Pruszkowski Klub Filmowy
zaprasza na „Fanatyka”

W trakcie projekcji Niepublicz-
ne Przedszkole „Jedynka” zapew-
nia bezpłatną, profesjonalną opiekę 
nad dziećmi w wieku od 4 roku życia. 
Start seansu: 13 lutego godz. 18. 
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk”, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5, Pruszków. Wstęp wolny. (AS)

Piątek, 12 Lutego 2016

Osiedle Książenice to 
miejsce tworzone 
z myślą o potrzebach 
mieszkańców, świetnie 
wyposażone, doskonale 
skomunikowane 
z Warszawą. Zamieszkaj 
wśród ciszy i zieleni, 
nie rezygnuj z wygód 
życia miejskiego. 

Wszytko w zasięgu ręki
Osiedle Książenice to miejsce 
rodzinne. Szkoła, przedszkola, 
plac zabaw, szkoły językowe. Oko-
liczne lasy zachęcają do biegania, 
nordic walkingu i wycieczek ro-
werowych. Codzienne zakupy 
zrobisz na miejscu – zapraszają 
sklepy spożywcze, piekarnia, ap-
teka. Swoje usługi oferują gabi-
nety urody, stomatolog, oddział 
banku, kawiarnia, weterynarz. 

Sport to zdrowie
O kondycję, świetny wygląd i zdro-
wie zadbasz w Centrum Sportu 
i Rekreacji Strefa Ruchu Ksią-
żenice, które zostanie oddane do 
użytku już pierwszego marca na te-
renie Osiedla. Na gości Strefy Ru-
chu czekają trzy klimatyzowane, 
pełnowymiarowe korty tenisowe, 

Osiedle Książenice – wyjątkowe miejsce dla aktywnych ludzi!
cztery  boiska do squash’a oraz bo-
iska do badmintona sportowego 
i siatkówki. Dla tych, którzy pre-
ferują zajęcia fi t&gym przewidzia-
no 2 sale fi tness oraz przestronną 
siłownię. Ponadto na terenie Cen-
trum znajduje się  strefa masaży 
i fi zjoterapii. Centrum jest miej-
scem prorodzinnym, tak jak całe 
Osiedle Książenice. Na terenie 
obiektu stworzono strefę przyja-
zną dzieciom  wyposażoną w spe-
cjalne sprzęty dla najmłodszych .

Osiedle Książenice 
bliżej niż myślisz!  
25 minut do Centrum 
Warszawy – sprawdź
Mieszkańcy Osiedla Książenice 
mają do wyboru dwie ekspresowe 
trasy dojazdu do Warszawy – auto-
stradę A2 i trasę ekspresową S8. Na 
autostradę A2 wjeżdżamy węzłem 
Grodzisk Mazowiecki (8km), na 
trasę S8 węzłem Siestrzeń – tylko 
2km od Osiedla Książenice. Obie 
trasy łączą się z warszawskim 

ringiem co daje wygodny dojazd 
do większości dzielnic Warszawy 
– Ursynowa, Mokotowa, Ochoty, 
Woli, Włoch, Żoliborza, Bielan, 
Śródmieścia. Niezmotoryzowa-
ni dojadą wygodnie PKP i WKD.

Dom w cenie 
mieszkania, NOWOŚĆ 
– mieszkania w MDM
W ofercie Osiedla Książeni-
ce znajdują się domy w stanie 
deweloperskim już od 389 tys. 
zł. Każdy model posiada garaż, 

ogródek i taras. Do wyboru są 
również różne powierzch-
nie budynków – od 99m2 
do 144m2. 

Marzysz o własnym miesz-
kaniu? Na Osiedlu Książenice 
rozpoczęto prace nad nowymi 
kameralnymi domami wieloro-
dzinnymi, położonymi w świetnej 
lokalizacji, blisko terenów spa-
cerowych, szkoły, przedszko-
la i klubu sportowego. Każdy 
z dwupokojowych apartamen-
tów posiada własny taras. 

Zapraszamy 
do obejrzenia domów 

i zapoznania się 
z ofertą mieszkań

 podczas Dni Otwartych 
20 i 21 lutego
w godzinach 
11.00–15.00. 

Przyjedź! Zobacz! 
Zamieszkaj! 

www.osiedleksiazenice.pl
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Koleje Mazowieckie 
chwalą się nowymi 
pociągami piętrowymi, 
które 1 lutego wyjechały 
na tory. Niestety, 
podróżni z Pruszkowa
i Grodziska mogą te 
pociągi tylko oglądać...

N a początku stycznia Ko-
leje Mazowieckie ode-
brały ostatnie piętrusy 

i lokomotywy wyprodukowane 
przez PESĘ Bydgoszcz. Chodzi 
o 20 wagonów piętrowych, dwa 
wagony sterownicze oraz dwie 
lokomotywy „Gama”. Nowe skła-
dy kosztowały KM aż 267 mln zł,
z czego 170 mln zł pochodziło 
z unijnej dotacji.

W nocy z 31 stycznia na 1 lute-
go te pociągi wyruszyły na szlaki. 
Sundecki, bo tak nazwano składy 
PESY, zostały skierowane do ob-
sługi trzech linii przyśpieszonych: 
„Radomiak” (Radom – Warsza-
wa Wschodnia – Radom), „Łu-
kowianka” (Łuków – Warszawa 
Zachodnia – Łuków” oraz „Wie-
denka” (Skierniewice – Warsza-
wa Wschodnia – Skierniewice). 
– Dzięki wdrożeniu nowych wa-
gonów piętrowych PESY do ob-
sługi powyższych relacji, wagony 
środkowe Bombardiera zostały 
wykorzystane do wzmocnienia ob-
sługi pociągów w relacji Warszawa 

Piętrusy nie dla Grodziska i Pruszkowa
Nowe pociągi Kolei Mazowieckich omijają linię grodziską

Zachodnia – Działdowo – Warsza-
wa Zachodnia. Pociągi w tej rela-
cji są teraz zestawione z czterech 
wagonów piętrowych, do tej pory 
były z trzech – mówi Katarzyna 
Łukasik z biura prasowego KM.

Podróżni z Jaktorowa mogą 
skorzystać z jednego z powyższych 
połączeń, a konkretnie z „Wieden-
ki”, która po zakończeniu remontu 

pojawiąją się na linii grodziskiej? 
– Wagony piętrowe, zarówno 
Bombardiera, jak i PESA, zosta-
ły zakupione z myślą o obsłudze 
pociągów przyspieszonych. Po-
siadają one mniejszą liczbę drzwi 
wejściowych, a tym samym wy-
miana pasażerów jest w nich 
dłuższa niż w elektrycznych ze-
społach trakcyjnych, co przy ob-
słudze pociągów osobowych może 
być uciążliwe głównie poprzez 
potrzebę wydłużenia postojów – 
odpowiada Jolanta Maliszewska 
z biura prasowego KM. 

Kolejarze zapewniają jednak, 
że pasażerowie na linii grodzi-
skiej nie powinni mieć powo-
dów do narzekań. – Na linii nr 1 
wszystkie pociągi do Skiernie-
wic i ze Skierniewic, z wyjąt-
kiem jednej pary, obsługiwane 
są przez niedawno zakupione no-
woczesne EZT 45WE „Impuls”, 
kursujące w godzinach szczy-
tów w podwójnym zestawieniu 
– mówi Jolanta Maliszewska.  

linii dalekobieżnej zatrzymuje się 
w Jaktorowie, a nie, jak to wcze-
śniej miało miejsce, w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Pojawia się jednak pytanie: 
dlaczego piętrowe wagony nie 

Wagony piętrowe 
zostały zakupione 
z myślą o obsłudze 
pociągów 
przyspieszonych
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PODKOWA LEŚNA
Pierwsi uchodźcy mają 
zjawić się w ośrodku 
Dębak już w marcu. 
Chodzi o 100 osób.

Dębak jest jedną z największych 
placówek dla uchodźców w na-
szym kraju, znajduje się na sty-
ku Podkowy Leśnej, Nadarzyna 
i Otrębus. Wiadomo było, że tra-
fi ą tu osoby z terenów ogarnię-
tych konfliktami zbrojnymi, 
jednak ich liczba i czas przybycia 
pozostawały niewiadomą. Prze-
widywano, że pierwsi uchodźcy 
pojawią się w Polsce w I kwar-
tale 2016 r. Trafi ą tu w ramach 
relokacji, czyli solidarnego przyj-
mowania imigrantów przez kraje 
członkowskie Unii Europejskiej. 
Do naszego kraju mają przybyć 
obywatele Syrii, Erytrei, Jeme-
nu i Iraku (przede wszystkim 
rodziny, matki z dziećmi, oso-
by wymagające opieki medycz-
nej). Łącznie do Polski w 2016 r.
ma przybyć 400 uchodźców, 
jednak pierwsza grupa będzie 
liczyła 100 osób. Trafi  ona do 
Dębaka już w marcu. Przed 
przybyciem uchodźców ośrodek
będzie wizytowany przez po-
słów z komisji administracji 
i spraw wewnętrznych. Wcze-
śniej odbędzie się spotkanie 
z szefem Urzędu ds. Cudzo-
ziemców, podczas którego 
omówione zostaną procedury 
oraz organizacja systemu pomo-
cy. Wizytę w Dębaku zaplano-
wano na 23 lutego.  (JM)

Dębak: Pierwsi
uchodźcy w marcu

Nowe pociągi Kolei Mazowieckich omijają linię grodziską
Napad przy centrum Maximus
NADARZYN
Policja szuka mężczyzn, 
którzy w południe 
4 lutego napadli na 
dwie osoby siedzące 
w zaparkowanym aucie 
na terenie centrum 
handlowego Maximus. 

Problem w tym, że zdarzenie 
miało miejsce ok. godz. 12, a poli-
cja informację o napadzie otrzy-
mała dopiero o 14. Przez ten 
czas sprawcy zdążyli się odda-
lić. – Dwaj mężczyźni podeszli 
do zaparkowanego pojazdu i za 
pomocą przedmiotu przypomina-
jącego broń wybili szybę. Zażądali 

torby z pieniędzmi. Gdy ją dosta-
li wsiedli do samochodu i odje-
chali. W akcję mogła być zaan-
gażowana większa liczba osób. 
Mężczyźni poruszali się ciem-
nozielonym mitsubishi z przy-
ciemnianymi szybami – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
pruszkowskiej policji.

Łupem mężczyzn padła torba 
z pieniędzmi. Ile gotówki skra-
dziono? – Chodzi o znaczną sumę 
pieniędzy. Poszukujemy świad-
ków zdarzenia. Jeżeli ktoś wie co-
kolwiek w tej sprawie proszony 
jest kontakt z policją w Pruszko-
wie lub Nadarzynie – apelowa-
ła asp. Karolina Kańka.  (JM)

WOLNA POWIERZCHNIA  
BIUROWA  

w PRUSZKOWIE
Na terenie Centrum Logistycznego Mexem  

w Pruszkowie dysponujemy dla nowych  
klientów modułową powierzchnią biurową  

o powierzchni do ok. 1250m2.

Powierzchnia doskonale nadaje się do aranżacji biur 
według indywidualnych potrzeb najemców.

Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) zjazdu 
z autostrady A2, w nowoczesnym kompleksie 

magazynowo-biurowym w pobliżu Urzędu Celnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt;  
tel. 22 7381200,  kom. 607402532

REKLAMA
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Domy handlowe MODO przy ul. Ło-
puszańskiej 22 w Warszawie przy-
gotowały „Walentynkowy wyścig 
po miłość”. Do wygrania jest ro-
mantyczny weekend w Monte Car-
lo. 13 lutego w godz. 12-19 chętne 
do udziału w zabawie pary będą 
musiały wykazać się zręcznością 

i refl eksem. Jedynym warunkiem 
pozwalającym na udział jest zrobie-
nie zakupów tego dnia za minimum 
50 zł i okazanie sędziom paragonu. 
Ale o co chodzi? Zakochani zmierzą 
się na specjalnie przygotowanym to-
rze WRC. Jedna osoba będzie pilo-
tem, druga zasiądzie za kierownicą 

Walentynkowy wyścig 
po wycieczkę do Monte Carlo

wyścigowego auta. Żeby zadanie 
nie było zbyt łatwe, kierowca będzie 
miał zawiązane oczy. Najlepsze pary 
będą wybierane co godzinę. O godz. 
18 odbędzie się Grande Finale, pod-
czas którego poznamy zwycięski 
duet. Nagrodą będzie romantyczny 
weekend w Monte Carlo! (SD) 

Piątek, 12 Lutego 2016

9 edycja

Pruszków
12-13 m�ca

Najlepsze oferty
w jednym miejscu

  |  Hala Znicz, godz. 10-16  

targi.pruszkow.pl
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Szkoły ponadgimnazjalne 
w naszym regionie 
chcą konkurować 
z warszawskimi 
placówkami. Uczniowie 
wybierają bowiem 
stołeczne szkoły, bo 
są one znacznie lepiej 
wyposażone. Lokalne 
placówki oświatowe 
ruszyły więc w pościg.

S zkoły ponadgimnazjalne 
prowadzone przez Powiat 
Pruszkowski robią wiele, 

by do kontynuacji nauki ucznio-
wie wybierali właśnie ich pla-
cówki. Zwłaszcza, że młodzież 
ma coraz większe wymagania. 
I trudno się dziwić, bo każdy 
chciałby uczyć się w komforto-
wych warunkach. Władze po-
wiatu zdają sobie z tego sprawę. 

– Przez ostatnie lata samorząd 
powiatowy dziwił się, dlaczego 
młodzież odpływa do Warsza-
wy. Dlaczego mamy coraz mniej 
dzieci uczących się w naszych 
szkołach, zaledwie 30 proc. gim-
nazjalistów kontynuowało naukę 
w powiatowych placówkach po-
nadgimnazjalnych. Odpowiedź 
na to pytanie jest prosta: nasza 
dotychczasowa oferta była ubo-
ga, czasem nawet żenująco uboga 
– mówi Krzysztof Rymuza, wi-
cestarosta powiatu pruszkow-
skiego. – Staramy się nadrobić 
wieloletnie zaniedbania doty-
czące struktury i wyposażenia 
szkół. Mówiąc o zaniedbaniach 
mam na myśli kwestię wyposa-
żenia specjalistycznego szkół. 
Dzieci, które uczyły się w na-
szych szkołach w klasach profi -
lowanych, dla przykładu w klasie 
biologiczno-chemicznej czy ma-
tematyczno-fi zycznej, aby odbyć 
chociaż jedne zajęcia praktyczne 
w laboratorium musiały jechać 

Nasze szkoły muszą być konkurencyjne
Powiat chce zwiększyć poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

na wycieczkę naukowo-szkole-
niową do któregoś z liceów war-
szawskich – zaznacza.

Wypełnić szkoły życiem
Taka sytuacja ma się jednak 
zmienić. Pod koniec ubiegłego 
roku rada powiatu przeznaczyła 
400 tys. zł na doposażenie szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie. 
Te środki zostały przeznaczone 
m.in. na stworzenie pracowni 

– Pomimo tego, że mamy dob-
rych nauczycieli, którzy reprezen-
tują wysoki poziom merytoryczny, 
stwarzają bardzo dobrą atmosfe-
rę do spędzenia czasu w szkole, to 
jednak warunki  dla zajęć dydak-
tycznych i możliwość uczenia się 
na wysokim poziomie technicz-
nym jest koniecznym elementem, 
jeżeli chcemy zwiększyć poziom 
nauczania i wypełnić nasze szko-
ły życiem – podkreśla wicestaro-
sta Rymuza. 

A co z innymi szkołami będą-
cymi pod „skrzydłami” powiatu? 
W Zespole Szkół przy ul. Gomu-
lińskiego ma zostać uruchomiona 
szkoła mistrzostwa sportowego 
z klasami piłki nożnej i koszy-
kówki chłopców. Powiat rozwa-
ża również nawiązanie współpracy 
z pływakami czy kolarzami. – My-
ślimy także o rozwoju szkolenia 
w zakresie lekkoatletyki, głównie 
dlatego, że jest tworzony rządowy 
program, w którym przyznawane 
będą pieniądze na orliki lekkoatle-
tyczne – mówi Krzysztof Rymuza. 

W planie inwestycyjnym po-
wiatu jest także budowa nowego 
obiektu dla Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego przy ul. Wapiennej 
w Pruszkowie. W tym przypad-
ku zostanie ogłoszony konkurs 
na przygotowanie koncepcji 

i projektu dla budynku. Podobne 
rozwiązanie zostało zastosowa-
ne w przypadku liceum im. Zana.

Wzór kształcenia 
zawodowego 
Pozostają zatem jeszcze dwie pla-
cówki. To zbierający niezwykle po-
chlebne opinie Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica w Pruszko-
wie oraz Zespół Szkół im. Frid-
tjofa Nansena w Piastowie. 

Pierwsza z placówek stawiana 
jest jako wzór jeśli chodzi o kształ-
cenie zawodowe i techniczne. Za-
mysł władz powiatu jest taki, by 
piastowski zespół również posta-
wił na ten rodzaj edukacji. – Jeśli 
szkoła im. Nansena ma się rozwi-
jać, to musi iść w tym kierunku co 
placówka im. Staszica, która w tej 
chwili jest najlepiej rozwijającą się 
szkołą w mieście pod względem 
liczby uczniów i gałęzi specjaliza-
cji – podkreśla Krzysztof Rymuza.

Wicestarosta dodaje, że zmia-
ny dotyczące szkolnictwa po-
nadgimnazjalnego w naszym 
regionie są konieczne. – Nie two-
rzymy tu jakiegoś „kosmosu”. Po 
prostu dochodzimy do standar-
du, który pozwoli porównać wa-
runki pracy w naszych szkołach 
do warunków w szkołach war-
szawskich – podkreśla. 
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chemicznej w liceum im. Tadeusza 
Kościuszki. Na początku przyszłe-
go roku ma się zakończyć budowa 
nowej siedziby liceum im. Toma-
sza Zana. Jak twierdzą władze 
powiatu, wszystkie specjalistycz-
ne pracownie w tej placówce 
oświatowej będą wyposażone 
w nowoczesne sprzęty. 

Pod koniec 2015 r. 
rada powiatu 
przeznaczyła 
400 tys. zł na 
doposażenie szkół 
ponadgimnazjalnych

Powiat chce zwiększyć poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie

Szykują się do przebudowy 
kolejnych dróg

MICHAŁOWICE
Pogoda za oknem 
bardziej przypomina 
wiosnę niż zimę. Coraz 
wyższe temperatury 
pozwolą drogowcom 
na remonty. Na ten 
moment chcą być 
gotowe władze gminy 
Michałowice – już 
ogłosiły przetargi na 
przebudowę kilku dróg 
na terenie gminy.

O jakie inwestycje chodzi? W Ko-
morowie Wsi ma być kontynu-
owana przebudowa ul. Głównej. 
Chodzi o ponad 500-metrowy 
odcinek. Zniszczony asfalt zo-
stanie zerwany. W jego miejscu 
pojawi się nowa nawierzchnia, 
też z asfaltu. Przebudowa Głów-
nej powinna zakończyć się pod 
koniec lipca.

Kolejne inwestycje będą pro-
wadzone na terenie Komoro-
wa. Robotnicy pojawią się na 
ul. Mazurskiej, by kontynu-
ować przebudowę drogi na od-
cinku pomiędzy ul. Podhalańską 
i al. Kasztanową. Tu również 
pojawi się nowa nawierzchnia 
asfaltowa. Termin zakończe-
nia prac zaplanowano na po-
łowę sierpnia br. Gruntowny 
remont przejdą także komorow-
skie ulice Sienkiewicza i Nowo-
wiejska. Mieszkańcy muszą się 
jednak uzbroić w cierpliwość, 
ponieważ na czas prac wpro-
wadzona będzie tymczasowa 
organizacja ruchu. Wiele wska-
zuje, że na ul. Nowowiejskiej 

roboty będą prowadzone eta-
pami. Projektant zasugerował, 
by wykonawca najpierw wyre-
montował jedną połówkę drogi, 
pozostawiając jeden pas ruchu 
dla mieszkańców, a następnie 
zajął się remontem drugiego 
pasa, udostępniając ten wyre-
montowany. W przypadku ul. 
Sienkiewicza planowane jest 
całkowite wyłączenie drogi z ru-
chu, ale mieszkańcy mają mieć 
zapewniony dostęp do swoich 
posesji. O ostatecznym kształ-
cie tymczasowej organizacji ru-
chu zadecydują wspólnie gminni 

W Komorowie 
Wsi ma być 
kontynuowana 
przebudowa 
ulicy Głównej 

urzędnicy i wykonawca. Termin 
zakończenia robót przewidzia-
no na koniec czerwca.

Wiosną remonty ruszą rów-
nież na ul. Grabowej w Opaczy 
Kolonii oraz na ul. Magnolii 
w Nowej Wsi. Na pierwszej z dróg 
zamiast nawierzchni z tłucznia 
pojawi się kostka betonowa. 
Przebudowa ma się zakończyć 
15 sierpnia. Podobne prace zo-
staną wykonane na ul. Magno-
lii. Tu fi nał robót zaplanowano 
na 30 czerwca.  (AS) 
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 Ulica Sienkiewicza w Komorowie
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 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Grodziskiej i Brzozowej

Piątek, 12 Lutego 2016

REKLAMA

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

WOLNA POWIERZCHNIA   
MAGAZYNOWA i BIUROWA  

w PRUSZKOWIE
Od 01.04.2016r. będziemy dysponowali dla nowych klientów mo-
dułową powierzchnią biurową oraz 4000 m² powierzchni maga-
zynowej wraz z obsługą.Magazyn położony jest w nowoczesnym 
kompleksie magazynowo-biurowym w pobliżu Urzędu Celnego.

Całodobowa ochrona, parking i plac manewrowy. Na dodatko-
wych antresolach I, II piętro (ok. 1250 m2)  doskonała powierzch-
nia do konfekcjonowania lub aranżacji biur według indywidual-
nych potrzeb najemców. Doskonała lokalizacja w pobliżu (1 km) 
zjazdu z autostrady A2.

Wynajem magazynu wraz z obsługą  
i powierzchni biurowej można traktować  

jako dwie niezależne propozycje.

Zainteresowanych prosimy o kontakt;  
tel. 22 7381200,  kom. 607402532

PRUSZKÓW
Społeczne 
Stowarzyszenie Forum 
Pruszków zaprasza 
kreatywne osoby do 
udziału w konkursie 
na logotyp imprezy 
Śniadania w Parku. 

To cykliczna impreza plene-
rowa, organizowana od ma-
ja do września. Jej miejscem 
jest pruszkowski Park Koś-
ciuszki. „Śniadania” cieszą 
się ogromną popularnością 
wśród lokalnej społeczności. 
Są okazją do wspólnego posił-
ku na świeżym powietrzu, ale 
nie tylko. W trakcie imprezy 
Park Kościuszki wypełnia się 
stoiskami stowarzyszeń i fun-
dacji. Nie brakuje wystaw czy 
zajęć ruchowych.

Teraz organizatorzy Śnia-
dań w Parku zachęcają do 
udziału w konkursie na nowe 
logo imprezy. Udział w zaba-
wie może wziąć każdy. Wy-
starczy przygotować logo 
zgodnie z wymogami regu-
laminu i przesłać (do 20 lu-
tego) pracę na adres forum.
pruszkow.konkursy@gmail.
com. Następnie komisja kon-
kursowa wybierze najlepsze 
logo. Autor zwycięskiej pracy 
otrzyma szereg nagród o łącz-
nej wartości 500 złotych. Or-
ganizatorzy przewidzieli też 
jedno wyróżnienie. Zwycię-
ska praca stanie się również 
oficjalnym logiem Śniadań 
w Parku, które znajdzie się 
na materiałach promocyj-
nych imprezy.

Szczegółowe informacje na te-
mat konkursu można znaleźć na 
stronie forumpruszkow.pl.  (AS)

Zaprojektuj logo 
Śniadania w Parku
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PRUSZKÓW
Pod koniec stycznia na 
skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej 
nr 719 z ul. Brzozową 
w Pruszkowie 
uruchomiono 
sygnalizację świetlną. 
Jednak niektórzy 
kierowcy uważają, 
że takie rozwiązanie 
tamuje ruch...

O d wielu lat zmotoryzo-
wani domagali się usta-
wienia sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Grodziskiej (dw 719) i Brzozo-
wej, która prowadzi do Komoro-
wa. Powód? Skręt w lewo – czy 
to z 719 w ul. Brzozową, czy to 
z Brzozowej w 719 – wiązał się 
z długim czekaniem i blokowa-
niem pasa ruchu. Nie pomógł na-
wet wydzielony na ul. Grodziskiej 

„Światła” tamują ruch samochodów?
Sprawa sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ulicą Brzozową w Pruszkowie

żółte pulsujące światło – mówiła 
nam w połowie stycznia Agnieszka 
Kuruliszwili, rzeczniczka prusz-
kowskiego starostwa.

Sygnalizacja na skrzyżowa-
niu zaczęła działać pod koniec 

wydłużenie zielonego światła na 
skrzyżowaniu drogi 719 z ul. Brzo-
zową? Aktualnie rano od strony 
Grodziska tworzy się korek aż od 
Kań, do nowych świateł. Można 
zaobserwować, że z ul. Brzozo-
wej włączają się dwa, trzy auta 
lub wcale, więc „poranne zielo-
ne” dla Brzozowej można skrócić 
usprawniając tym ruch – napisał 
do starosty pan Piotr.
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– Informuję, że projekt stałej 
organizacji ruchu wraz z progra-
mem sygnalizacji świetlnej zo-
stał zatwierdzony przez marszał-
ka województwa mazowieckie-
go. W szczycie porannym sygnał 
zielony dla pojazdów porusza-
jących się ulicą Grodziską trwa 
83 sekundy, natomiast dla ulicy 
Brzozowej jest to tylko 8 sekund
– czytamy w odpowiedzi. 

pas do skrętu w lewo, bowiem au-
ta oczekujące na możliwość wy-
konania manewru nie mieściły 
się na nim i blokowały kierowców 
chcących jechać prosto.

W końcu starostwo powiatowe 
wyszło z inicjatywą stworzenia na 
wspomnianym skrzyżowaniu sy-
gnalizacji świetlnej. Pomogły im 
w tym władze Pruszkowa i gminy 
Michałowice. Samorządy stwo-
rzyły projekt oraz sfi nansowały 
budowę „świateł”. Zgodę na usta-
wienie sygnalizatorów wyraził 
marszałek województwa Adam 
Struzik, pod którego podlega dro-
ga wojewódzka 719.

Początkowo urządzenia na 
skrzyżowaniu ulic Grodziskiej 
i Brzozowej nie działały w pełnym 
cyklu. – W celu przyzwyczajenia 
kierowców do sygnalizacji świetl-
nej w tym miejscu oraz faktu, że 
wprowadzenie nowej organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej wymaga zatwierdzenia 
jej przez marszałka województwa 
mazowieckiego, pozostawiono 

stycznia i... pojawiły się proble-
my. Tym razem narzekają kie-
rowcy, którzy Grodziską chcą 
jechać prosto. – Czy jest możliwe 

Sygnalizacja 
na skrzyżowaniu 
drogi 
wojewódzkiej 
nr 719 z ulicą 
Brzozową zaczęła 
działać pod 
koniec stycznia  

BRWINÓW
Kolejną drogę w Brwinowie czeka 
przebudowa. Tym razem łopata ma 
zostać wbita na ul. Borkowej. To ulica 
łącząca drogę 719 z osiedlem domów 
jednorodzinnych. Jej nierówną, poła-
taną nawierzchnię mieszkańcy znają 
aż za dobrze. Ulicę czeka więc „za-
służona” przebudowa. Urząd gminy 

w Brwinowie poszukuje wykonaw-
cy prac. Co będzie należało do jego 
obowiązków? M.in. budowa utwar-
dzonej jezdni asfaltowej, progów 
zwalniających, skrzyżowań wynie-
sionych, chodników, miejsc postojo-
wych, remont istniejących zjazdów, 
wykonanie zestawów rozsączających 

Ulica Borkowa pójdzie 
do gruntownej przebudowy

złożonych ze studni chłonnych, prze-
budowa kolidujących słupów, zago-
spodarowanie zielenią. Wszystko ma 
być gotowe do 28 lipca tego roku. 
Brwinowski urząd na oferty od fi rm 
czeka do 18 lutego. Po tym termi-
nie wybierze najkorzystniejszą, czyli 
w praktyce najtańsza propozycję. (EL)
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MILANÓWEK
5 lutego na skrzyżowaniu ulic Kró-
lewskiej i Nowowiejskiej w Mila-
nówku doszło do zderzenia trzech 
pojazdów. Kierująca Renault trafi ła 
do szpitala. Jak wyglądała cała sytu-
acja? – Kierująca Renault poruszała 
się z centrum Milanówka w kierunku 
Tesco. Na skrzyżowaniu nie działała 

sygnalizacja świetlna. Kobieta nie 
zastosowała się do znaku stop. Wje-
chała na skrzyżowanie i uderzyła 
w Fiata Ducato. Odbiła się od niego 
i uderzyła w Nissana, który skręcał 
z ulicy Nowowiejskiej w ul. Królew-
ską. Kierowcy byli trzeźwi – opisy-
wał Sławomir Janowiec z Komendy 

Zderzenie pojazdów. Jedna 
osoba trafi ła do szpitala

Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. – Pogotowie prze-
badało dwóch mężczyzn, którzy 
zostali na miejscu. Z kolei kobieta 
została przewieziona do szpitala 
– informował bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik prasowy 
grodziskiej straży pożarnej. (JM)

Piątek, 12 Lutego 2016

Sukcesy w ultramaratonie, 
czyli biegu po schodach 
REGION
Tomasz Sęk, 
mieszkaniec Piastowa, 
zajął drugie miejsce 
w ultramaratonie 
Marriott Everest Run. 
W 24-godzinnym 
biegu pokonał 
12 285 m po schodach. 
Sukces odniosła też 
Maria Jurkitewicz, 
mieszkanka 
Milanówka. 

To jedyna taka impreza w na-
szym kraju – można „zdobyć” 
Mount Everest bez potrzeby 
wyjazdu w Himalaje. W tym 
celu wystarczy udać się do po-
bliskiej stolicy i wziąć udział 
w Marriott Everest Run. To 
24-godzinny bieg po scho-
dach, trzeba 65 razy poko-
nać 42 piętra Hotelu Marriott. 
Czyli zadanie dla najbar-
dziej wytrwałych.

W tym gronie znalazł się 
Tomasz Sęk, mieszkaniec 
Piastowa. Przez 23 godziny 
wbiegł 90 razy na 42 piętro 
hotelu, co dało mu drugą lo-
katę w zawodach. Jak osia-
gnął sukces? – Biegam od 
pięciu lat. Jestem ultrama-
ratończykiem więc uczest-
niczę w stukilometrowych 
biegach górskich i pokrew-
nych. Bardzo lubię chodzić 
po górach, byłem w Himala-
jach na sześciotysięczniku, 
w Kaukazie na pięciotysięcz-
niku oraz kilku innych miej-
scach na świecie. Zacząłem 
biegać właśnie po to, aby mieć 
kondycję podczas chodzenia 
po wysokich górach – wyja-
śnia Tomasz Sęk. – Myślę, że 
moje predyspozycje w biegach 
po schodach wynikają też 
z obycia w chodzeniu po gór-
skim terenie z ciężkim pleca-
kiem – dodaje.

Podczas biegu zawodnik 
z Piastowa pokonał 12 285 m
po schodach, spalił około 
17 tys. kalorii i wypił 13 litrów 
płynów. Jak twierdzi, wynik 
mógłby być znacznie lepszy, 
jednak plany pokrzyżowa-
ła grypa. Sęk: – Na samym 
początku chciałem tylko 
ukończyć ten maraton, czy-
li osiągnąć wysokość Mount 
Everestu. Wyszło tak, że się 
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nie zmęczyłem i postano-
wiłem powalczyć o zwycię-
stwo. Być może gdybym nie 
miał 38-stopniowej gorącz-
ki i grypy to pierwsze miejsce 
byłoby w zasięgu ręki.

Jednym z elementów tre-
ningu Tomasza Sęka jest 
bieg… do pracy. Zamiast wy-
brać się środkiem lokomocji, 
woli użyć własnych mięśni. 
W jedną stronę do pokona-
nia jest 8,5 km. Ale z pracy 
trzeba wrócić, również bie-
giem, co w ogólnym rozra-
chunku daje 17 km biegu na 
dzień. Ponadto Sęk uczestni-
czy w pruszkowskiej grupie 
morsów. – Morsowaniem zaj-
muję się od około trzech lat. 
W kilkadziesiąt osób spoty-
kamy się w każdy weekend 
w Parku Mazowsze. Jest to 
grupa otwarta i udział nic nie 
kosztuje. Doskonale wpływa 
to na regenerację organizmu. 
Nawet osoby, które nie mają 

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 inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)  
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej  
„Budowy drogi 19KDL w Domaniewie na odcinku od DW  
nr 701 do drogi 23KDD wraz ze skrzyżowaniami” o łącz-
nej długości 215,8 m (kategoria dróg gminna, klasy L i D),  
na terenie gminy Brwinów wraz z przebudową oświetlenia  
i budową kabla oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 m2  
oraz rozebraniem ogrodzenia kolidującego z planowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
23/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 23), 20/3 (dział-
ka powstała z podziału działki nr ew. 20/1), 20/5 (działka po-
wstała z podziału działki nr ew. 20/2), 19/1 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 19), 22/1 (działka powstała z podziału 
działki nr ew. 22), 54/14 (działka powstała z podziału działki 
nr ew. 54/8), 54/16 (działka powstała z podziału działki nr ew. 
54/10), 54/18 (działka powstała z podziału działki nr ew. 54/11), 
40/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 40/4), 41/3 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 41), 73/1 (działka 
powstała z podziału działki nr ew. 73) – obręb Domaniew. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas bu-
dowy: 40/1, 115/4, 41/4 (działka powstała z podziału działki 
 nr ew. 41) – obręb Domaniew.

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. 

Starosta Pruszkowski,
działając na podstawie Zarządzenia nr 589 Wojewody  

Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Falentach Dużych, gmina Raszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr ew. 113 o powierzchni 0,2500 ha.
Opis nieruchomości:
1.  Nieruchomość stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 3/4 

części i osoby fizycznej w udziale 1/4 części, położona w Falentach Dużych,  
gm. Raszyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 113, o pow. 
0,2500 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00106363/2, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2.  Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne klasy IV a i IV b. Do-
jazd do nieruchomości polną drogą gruntową. Przez działkę przebiega linia śred-
niego napięcia.

3.  Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, nieruchomość położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem M4 – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową.

4.  Starosta Pruszkowski został notarialnie umocowany przez współwłaściciela 
nieruchomości do sprzedaży osobie wyłonionej w przetargu również jego ud-
ziału, za cenę i na warunkach ustalonych w przetargu, tym samym sprzedaży 
podlega 100% udziałów w prawie własności nieruchomości.

5.  Termin pierwszego przetargu: 22 stycznia 2016 r. Przetarg zakończył się wynik-
iem negatywnym.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000,00 zł brutto (stawka VAT  
– zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług).

7.  Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 24 000 zł, należy wnieść w polskich 
złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium  
- sprzedaż działki nr 113” oraz z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone.

8.  Wskazana kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na ww. rachunku ban-
kowym do dnia  4 marca 2016 r. do godziny 1500. 

 Termin przetargu:
 Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 

o godzinie 1100, w sali 201 na II piętrze.

Warunki przetargu: 
1.  Przedsiębiorstwa przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpow-

iedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi 
pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności 
ustawowej małżeńskiej do przetargu winno przystąpić oboje małżonków, chyba 
że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nierucho-
mości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

2.  Wniesione wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
3.  Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 

wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4.  Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie skutkowało 

utratą wadium.
5.  Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i ko-

szt nabywcy.
6.  Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawar-

ciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej 
w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z naby-
ciem nieruchomości.

OGŁOSZENIA

BRWINÓW
Strażnica OSP 
w Żółwinie będzie 
rozbudowana. Prace 
mają zakończyć
się do 30 listopada.

Na początek gmina ogłosiła
przetarg na wykonawcę ro-
bót. A jaki będzie zakres prac? 
– Przewidzieliśmy rozbiórkę 
części istniejącego budynku 
oraz budowę nowej hali gara-
żowej o powierzchni 192 mkw. 
na trzy samochody bojowe oraz 
łącznika do starej części budyn-
ku, w którym poza komunika-
cją zostaną zlokalizowane inne 
pomieszczenia o powierzchni 
ok. 150 mkw., tj. pomieszcze-
nia socjalne, czyli toalety, ła-
zienka, umywalnia, szatnie 
oraz pomieszczenia gospodar-
cze, w tym kotłownia gazowa 
– przedstawia Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów. 
– Przed nową częścią budynku 
przewidzieliśmy podjazd dla wo-
zów bojowych straży, parking na 
16 stanowisk dla samochodów 
osobowych oraz chodniki dla 
ruchu pieszego – dodaje.  (JM)

Strażnica
do rozbudowyANNA 

SOŁTYSIAK

REGION
WKD czeka na 
dostawę nowych 
pociągów, które 
produkuje dla niej fi rma 
Newag z Nowego Sącza. 
Pierwszy skład 39WE 
do lokomotywowni 
w Grodzisku trafi  
najprawdopodobniej 
pod koniec kwietnia.

W ubiegłym roku War-
szawska Kolej Dojaz-
dowa rozstrzygnęła 

przetarg na dostawę sześciu no-
wych składów. W szranki stanę-
ły dwie fi rmy: PESA Bydgoszcz 
oraz Newag z Nowego Sącza. 
Korzystniejszą ofertę złożył 
drugi z producentów. Zgodnie 
z umową pierwszy pojazd ma 
trafi ć do grodziskiej lokomo-
tywowni po 18 miesiącach od 
podpisania umowy, a ostatni 
– po 24 miesiącach.

Zdaniem przewoźnika nowe 
kolejki znacząco poprawią kom-
fort podróży. – Na zamówienie 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej wyprodukowanych zostanie 

Pierwszy skład 39WE w kwietniu

sześć sześcioczłonowych pojaz-
dów o długości 60 m, składających 
się z dwóch jednoprzestrzennych 

80 km/h. Na tory wyjadą w 2016 
roku – informuje Krzysztof Kule-
sza, rzecznik prasowy spółki.

Pierwszy skład w grodzi-
skiej lokomotywowni pojawi 
się w kwietniu. Wiele wskazu-
je, że pasażerowie szybko będą 
mogli z niego skorzystać. Prze-
woźnik planuje bowiem przejść 
na wyższe napięcie, gdy otrzy-
ma pierwszy skład od Newagu. 
Dziś napięcie na linii to 600V, 
po zmianie wzrośnie do 3000V 
i wtedy wszystkie linie WKD bę-
dą obsługiwane jedynie przez 
nowoczesne pociągi. A co ze 
starymi EN94? Trafi ą na złom. 
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Pierwszy skład 39WE w kwietniu

części, po trzy człony każda. Każdy 
pociąg pomieści łącznie 505 pa-
sażerów, w tym 164 na miejscach 
siedzących. Nowe EZT (39WE) 
na linii WKD pojadą z prędkością 

Stare pociągi 
EN94 trafi ą 
na złom 

zbyt wiele wspólnego ze spor-
tem mogą spróbować morso-
wania – mówi.

Najlepszą kobietą w biegu 
po schodach okazała się Maria 
Jurkitewicz, mieszkanka Mi-
lanówka. Zaliczyła 83 wejścia, 
czyli 11 329 m. Pozwolio to 
na uzyskanie piątego miejsca 
w klasyfikacji ogólnej. Nato-
miast wszystkich uczestników 
zdeklasował Robert Michal-
ski, który łącznie pokonał 
14 196 m. Oznacza to, że wspiął 
się na najwyższe piętro Hote-
lu Marriott aż 104 razy. 

Impreza Marriott Everest 
Run rozpoczęła się 6 lutego 
o godz. 9 i skończyła po peł-
nej dobie. Zawodnik sam de-
cydował jak wykorzysta swój 
czas. Oznacza to, że może robić 
przerwy w dowolnym momen-
cie, a nawet pojechać do domu, 
przespać się i wrócić.  (SD)

Przez 23 
godziny Tomasz 
Sęk wbiegł 
90 razy na 42 
piętro hotelu
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PIASTÓW
Jak już informowaliśmy, 12 stycz-
nia w Instytucie Inżynierii Materia-
łów Polimerowych i Barwników przy 
ul. Harcerskiej w Piastowie odkry-
to zwłoki mężczyzny. Pracownicy 
instytutu poczuli nieprzyjemny za-
pach, który wydobywał się z jed-
nego z pomieszczeń. Na miejsce 

wezwano policję, która po dosta-
niu się do tego pomieszczenia zna-
lazła ciało. – Wiemy, że zmarły to 
55-letni mieszkaniec Pruszkowa 
– mówiła „na gorąco” asp. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Jakie są po sekcji zwłok ustalenia? 

Tajemnicza śmierć, 
są wyniki sekcji zwłok

– Nie stwierdzono obrażeń ciała ani 
zmian, które mogłyby wskazywać na 
udział osób trzecich w przyczynieniu 
się do zgonu mężczyzny. Prawdo-
podobnie sprawa niebawem zosta-
nie zakończona – powiedział Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora re-
jonowego w Pruszkowie. (JM)
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Legia Warszawa to jeden z naj-
bardziej utytułowanych klu-
bów piłkarskich w Polsce: 

11-krotny Mistrz Polski, 17-krotny 
zdobywca Pucharu i Superpucharu 
Polski, klub wielokrotnie reprezen-
tujący kraj w rozgrywkach między-
narodowych. Założona przez niego 
Fundacja Legia Soccer Schools pro-
wadzi zajęcia sportowe dla dzieci 
i młodzieży, a przy okazji wyławia 
talenty wśród młodych zawodników, 
współpracując z Akademią Piłkarską 
Legii Warszawa, która już dziś szkoli 
ok. 200 piłkarzy. Decyzja o podjęciu 
długoterminowej współpracy z gminą 
Brwinów oraz BKS Naprzód została 
potwierdzona wielostronną umową.

Już od kwietnia 2016 r. na obiek-
tach sportowych w Brwinowie 
rozpocznie działalność centrum tre-
ningowe Legia Soccer Schools. – Cie-
szę się, że Brwinów zyskuje w ten 
sposób nowe możliwości szkolenia 
sportowego najmłodszych. Poszerzy 
się dla nich oferta aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Dzięki naszej 

Legia Warszawa, Fundacja Legia Soccer Schools, gmina Brwinów oraz klub BKS 
Naprzód Brwinów podpisały 14 stycznia 2016 r. umowę o współpracy. Wiosną 
w Brwinowie rozpocznie działalność szkoła piłkarska obejmująca swoim zasię-
giem powiaty pruszkowski i grodziski.

współpracy gmina zyska też dodatko-
wy obiekt, umożliwiający całoroczny 
trening piłkarski – wylicza burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. Na boisku przy 

Zespole Szkół nr 1 w sezonie jesien-
no-zimowym ustawiana będzie ha-
la pneumatyczna wraz z zapleczem 
szatniowym. Wiosną i latem szkoła 
piłkarska LSS prowadzić będzie za-
jęcia na świeżym powietrzu, ale już 
od połowy października 2016 r. za-
jęcia przeniosą się pod ogrzewany 
„balon”. Szkoła będzie mogła z niego 
korzystać nieodpłatnie w dni robocze 
w godz. 8-16. Na lekcjach wychowa-
nia fizycznego uczniowie będą grać 
już nie tylko w halową piłkę nożną 
na parkiecie sali gimnastycznej, ale 
na sztucznej murawie przyszkolne-
go boiska. Po południu i wieczorami 
na treningi przychodzić będą grupy 
prowadzone w ramach szkółki LSS.

– Wszystkim nam przyświecają te 
same cele – podkreślają sygnatariusze 
umowy. – Zależy nam na upowszech-
nianiu kultury fizycznej i sportu, 
promocji zdrowego stylu życia oraz 
edukacji i wychowaniu dzieci i mło-
dzieży. Zapisy oraz więcej informacji 
na temat projektu: www.brwinow-
-szkoly.legiasoccerschools.pl. (PR) 

Szkoła piłkarska Legii w Brwinowie

Przetarg na plac zabaw
Gmina Brwinów ogłosiła 
przetarg na budowę placu 
zabaw w Brwinowie przy 
ul. Grodziskiej. Wykonawcy 
mogą składać oferty 
do 17 lutego 2016 r.

Nowy plac zabaw powstanie w miej-
scu istniejącego, który znajduje się 
w pobliżu ronda przy ulicy Gro-
dziskiej w Brwinowie na działce 
o powierzchni 1666 m2. W ramach 
budowy zostaną zamontowane 
nowe, certyfikowane urządzenia 
zabawowe oraz elementy małej 
architektury, powstaną utwardzo-
ne alejki oraz tzw. nawierzchnie 
bezpieczne w rejonie stref bezpie-
czeństwa zabawek. Projekt obejmuje 
również zagospodarowanie zieleni. 
Na terenie placu zabaw pojawią się 
nowe nasadzenia.

 Atrakcją dla najmłodszych będą 
nowe urządzenia. Powstanie m.in. ze-
staw wielofunkcyjny z wysoką zjeż-
dżalnią, skałka wspinaczkowa oraz 
zestaw do ćwiczeń sprawnościo-
wych i siłowych (drabinki, podesty 
i daszek), huśtawki wahadłowe, de-
skorolka na uwięzi, karuzela, zestaw 
dla maluchów z podwójną zjeżdżal-
nia i przeplotnią, bujaki sprężynowe, 
piaskownica owalna, siłownia plene-
rowa dla starszych: podwójne - twi-
ster i wahadło na słupie oraz narciarz 
i wioślarz na słupie. Na chodniku po-
wstanie plansza do gry w klasy.

 Na wykonanie placu zabaw wy-
brany w przetargu wykonawca bę-
dzie mieć czas do połowy czerwca. 
Oferty można składać do 17 lutego 
br. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, Biu-
ro Obsługi Interesanta, pok. 7. (PR)

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

PRUSZKÓW
Kolejarze od lat 
zapowiadają gruntowny 
remont budynku
dworca kolejowego 
w Pruszkowie. Jednak 
w temacie niewiele 
się działo. Aż do teraz. 
Spółka PKP S.A. ogłosiła 
przetarg na opracowanie 
projektu budowlanego 
gmachu dworcowego.

C hoć samo opracowa-
nie dokumentacji pro-
jektowej nie oznacza 

rychłego rozpoczęcia prac, to 
przynajmniej sygnalizuje, że 
sprawa remontu pruszkow-
skiego dworca PKP nie odeszła 
w zapomnienie. A nawet nastą-
pił duży krok naprzód.

Dworcowy budynek jest wła-
snością spółki PKP S.A. Już kil-
ka lat temu kolejarze twierdzili, 

Krok naprzód w sprawie remontu budynku dworca
Kolejarze ogłosili przetarg na opracowanie projektu budowlanego gmachu dworcowego

w dotychczas pustych prze-
strzeniach. W zmodernizowanej 
piwnicy pojawią się urządzenia 
techniczne, które teraz zainsta-
lowane są na parterze i piętrze. 
Na parterze w części centralnej 
umieszczone zostaną kasy, toa-
lety, pomieszczenia gospodarcze 

i lokale komercyjne. Według pla-
nu na piętrze mają się pojawić 
lokale biurowe z zapleczami 
socjalnymi. Natomiast na pod-
daszu znajdą się pomieszcze-
nia pomocnicze i magazynowe. 
Wewnątrz budynku pojawią się 
także nowe tablice informacyjne 
dla pasażerów, będzie też możli-
wy dostęp do bezprzewodowe-
go internetu.

Na zewnątrz zostaną zamon-
towane elementy małej infra-
struktury, czyli wiaty rowerowe, 
stojaki, kosze na śmieci, siedziska 
itp. Spółka planuje także wymie-
nić nawierzchnię pieszą czy wy-
znaczyć strefy dostaw do lokali 
komercyjnych. Do gruntownego 
remontu kwalifi kują się instala-
cje: wodociągowa, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, elektrycznej, 
multimedialnej, wentylacji, chło-
dzenia, iluminacji zewnętrznej 
i wewnętrznej itd.

Od strony zewnętrznej bu-
dynek zostanie całkowicie od-
nowiony. Zgodnie z planem 

wymienione ma być pokrycie 
dachowe wraz z przywróce-
niem zabytkowego kształtu dachu 
oraz stolarka okienna i drzwio-
wa. Wykonawca będzie musiał 
wziąć pod uwagę naprawę tynku, 
rekonstrukcję i konserwację de-
tali architektonicznych, przebu-
dowę układu kominów. Budynek 
ma być dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

BO
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Prace będą prowadzone pod 
okiem konserwatora zabytków, 
bowiem dworcowy budynek 
wzniesiono w 1924 roku.

Wykonawca projektu będzie 
zobligowany do ukończenia prac 
przedprojektowych do 8 tygodni 
od dnia zawarcia umowy, projek-
tu budowlanego w terminie do 
28 tygodni oraz projektu wyko-
nawczego do 36 tygodni. 

że obiekt przy ul. Sienkiewicza 
2 przejdzie gruntowny remont. 
Początkowo zakładano, że inwe-
stycja będzie przeprowadzona 
w latach 2014-2015. W między-
czasie Aleksandra Dąbek z biura 
prasowego PKP S.A. informowała 
nas, że początek prac zaplanowa-
no na czwarty kwartał 2014 roku. 
Następnie wykonano inwentary-
zację, przygotowano koncepcję 
i potem nastąpiła cisza.

Ostatnio spółka PKP S.A. 
ogłosiła przetarg na „opracowa-
nie dokumentacji przedprojekto-
wej oraz projektów budowlanych 
i wykonawczych branż architek-
tonicznej, konstrukcyjnej, in-
stalacyjnej (sanitarnej, HVAC, 
elektrycznej i teletechnicznej)”. 
Wymieniony zakres robót jakie 
musi wziąć pod uwagę projektant 
jest naprawdę szeroki. Zakłada się 
przebudowę budynku dworca, bu-
dowę obiektu tymczasowego wraz 
z etapowaniem prac, które za-
pewnią ciągłość funkcjonowania 
dworca oraz zagospodarowanie 

terenu wokół, czyli budowę pla-
cu przydworcowego.

Wejścia do budynku zostaną 
zachowane w tych samych miej-
scach. Pomieszczenia ochro-
ny, monitoringu oraz innych 
lokali będą zagospodarowane 

Prace będą 
prowadzone 
pod okiem 
konserwatora 
zabytków
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MICHAŁOWICE
Policjanci prowadzą sprawę kra-
dzieży w aptece w Michałowicach. 
Wizerunek prawdopodobnego 
sprawcy w trakcie popełniania 
przestępstwa zarejestrowała ka-
mera. Do zdarzenia doszło 16 paź-
dziernika 2015 r. – Do apteki przy 
ul. Jesionowej w Michałowicach 

przyszedł klient, który zażyczył so-
bie pewien towar. Gdy farmaceuta 
wyszedł na zaplecze, mężczy-
zna wykorzystał jego nieobecność 
i wyjął z kasy 1,1 tys. zł – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy pruszkowskiej policji. Każdy 
kto ma informacje mogące pomóc 

Ukradł z kasy apteki 1,1 tys. zł.
Jest poszukiwany przez policję

w ustaleniu personaliów tego 
mężczyzny proszony jest o kontakt 
z komisariatem w Regułach przy 
ul. Kuchy 15. Informacje można 
przekazać osobiście, dzwoniąc na 
nr tel. 22 604 67 45 bądź w formie 
elektronicznej pisząc na kppprusz-
kow@policja.waw.pl. (SD)
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REKLAMA

INFORMATOR WALENTYNKOWY 13-14 lutego

Walentynki to dzień, w którym kochamy kochać. Dla zapatrzonych w siebie par w naszym 
regionie przygotowano w walentynkowy weekend wiele imprez. Jakich i gdzie?  

Grodzisk Mazowiecki

Taniec przeciwko przemocy
14 lutego cały świat tańcząc 
zaprotestuje przeciwko przemocy 
wobec kobiet. W tym roku do akcji 
dołącza Grodzisk Mazowiecki. 
Nie trzeba potrafi ć tańczyć, 
aby wziąć udział w imprezie. 
Do zapamiętania będzie prosty 
układ taneczny. Zabierz swoją 
drugą połowę i wspólnie 
zatańczcie w ważnym celu.
Start: 14 lutego, godz. 10.30.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul. Zielony Rynek 2. 

II Grodziski Bieg Par 
Klub Sportowy Biegi Grodzisk 
Mazowiecki zaprasza zakochanych 
do udziału w II Grodziskim Biegu Par. 
Do pokonania dystans 5 kilome-
trów. Najlepsze trzy pary oprócz 
pamiątkowych pucharów otrzymają 
nagrody rzeczowe. W biegu udział 
mogą wziąć też single. Opłata 
startowa 30 zł, w dniu zawodów
40 zł. Zapisy na stronie organizatora. 
Start: 14 lutego, godz. 11.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul. Zielony Rynek 2. 

Milanówek

Wieczór piosenki 
francuskiej
Muzyczny wieczór zapowiada się 
w L'amour Maison. W programie 
największe francuskie hity na żywo. 
Przed publicznością wystąpią 
Małgorzata Wałaszek (wokal), 
Karol Podkul (akordeon). 
Start: 13 lutego (sobota), 

godz. 19.30. Miejsce: L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego (wejście
od Warszawskiej). Bilety 19 zł 
(w cenie powitalny aperitif).

Otrębusy

Na ludowo
Świętowanie Dnia Zakochanych 
w Mateczniku Mazowsze zacznie się 
już w najbliższą sobotę. Artyści ze-
społu „Mazowsze” wcielą się w rolę 
aktorów w humorystycznym spek-
taklu „Cud mniemany, czyli Krako-
wiacy i Górale”. „Cud...” był pierwszą 
polską operą z okresu oświecenia. 
Na nowo wyreżyserował ją Andrzej 
Strzelecki. Inscenizacja stworzona 
przez zespół „Mazowsze” i zaproszo-
nych gości bawi i wzrusza. Historia 
opowiada o miłości, przyjaźni 
i konfl iktach. Pokazuje też 
jak wiele daje pojednanie i zgoda. 
Start: 13 lutego, godz. 18. 
Miejsce: Matecznik Mazowsze, 
ul. Świerkowa 2. Bilety 85 zł. 

Walentynki z Mazowszem
Koncert „Kalejdoskop Barw 
Polski” to niecodzienny przegląd 
choreografi i Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W trakcie 
występu tancerze zaprezentują 
układy taneczne przygotowane 
przez Elwirę Kamińską, Witolda 
Zapałę i Eugeniusza Paplińskiego. 
Szwajcarska gazeta „Gazette de 
Lausanne” tak opisała widowisko: 
„Jeśli takie jest oblicze Polski, 
to niech żyje Polska!” 
Start: 14 lutego, godz. 17. 
Miejsce: Matecznik Mazowsze, 
ul. Świerkowa 2. Bilety 85 zł.

Podkowa Leśna

„Podróż na sto stóp”
Miłosny seans w Kinie Projekt. 
W dwa weekendowe popołudnia 
zakochani będą mogli obejrzeć fi lm 
„Podróż na sto stóp”. Kulinarna 
arystokratka Madamme Mallory 
kierująca uznaną restauracją na 
południu Francji nie jest zadowo-
lona z nowych sąsiadów. Rodzina 
z Mumbaju postanawia otworzyć 
skromną restaurację vis a vis lokalu 
Madamme. Z czasem orientalne 
nuty przyciągają do nowej knajpki 
coraz więcej klientów. Czy uwodzi-
cielskie smaki Orientu przekonają 
do życzliwych Hindusów również 
kulinarną arystokratkę? 
Start: 13 lutego, godz. 18, 14 lutego, 
godz. 17. Miejsce: Kino Projekt, 
ul. Świerkowa 1. Bilety: 10-15 zł.

Piastów

Miłosny maraton 
fi lmowy
Piastowskie Kino Baśń wszystkich 
zakochanych zaprasza na minima-
raton komedii romantycznych. 
W programie projekcja fi lmów 
„Sylwester w Nowym Jorku” oraz 
„Deszczowa piosenka”. Na gości 
piastowskiego kina czekać będzie 
poczęstunek i muzyczna niespo-
dzianka. Nie zabraknie konkursów, 
do wygrania będą: romantyczna 
kolacja w Karczmie Dwa Bażanty 
oraz kupon upominkowy do kwia-
ciarni Dwa Badyle. 
Start: 14 lutego, godz. 16. 
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Warszawska 24.

Pruszków

Walentynkowy Parkrun
Biegacze z Pruszkowa również będą 
uczestniczyć w „amorach”. Orga-
nizatorzy zachęcają do założenia 
czerwonych strojów i zaopatrzenia 
się w miłosne akcesoria. Pobiec 
może każdy, szczególne zaproszenie 
kierowane jest do par. Może uda 
się pokonać trasę trzymając się za 
ręce? Po zawodach naleśnikarnia 
AleNale zadba o żołądki zakocha-
nych biegaczy, serwując krem z 
brokułów z serduszkiem i kulinarną 
niespodziankę!
Start: 13 lutego, godz. 9. Miejsce: 
Park Potulickich, ul. Bolesława Prusa. 
Wstęp wolny.

Miłosny „Dworzec”
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza 
na teatralną komedię romantyczną 
„Dworzec” Aleksandra Derkaczewa 
w reżyserii Ryszarda Jakubisiak. Na 
scenie w Pałacyku Sokoła pojawią 
się aktorzy teatru Parabuch.
Start: 13 lutego, godz. 16. 
Miejsce: MDK, ul. Kościuszki 41. 
Wstęp wolny.

Koncert Walentynkowy
Miejski Ośrodek Kultury w Prusz-
kowie zaprasza zakochanych na 
koncert Niny Nowak. Artystka 
zaśpiewała m.in. na otwarciu 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2012 na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. W trakcie 
walentynkowego koncertu wykona 
najpiękniejsze przeboje miłosne.
Start: 14 lutego, godz. 16. Miejsce: 
MOK„Kamyk”, ul. Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

 
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja.” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XXXIII/298/2013 Rady 
Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: wyznaczenia terenów 
ZP, ZP/US, wyznaczenia ciągu KPJ, skorygowania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny 
- rysunek obszaru planu. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie do wglądu od 22 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70  
w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 
10:00 – 15:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udo-
stępniony zostanie także na stronie internetowej: http://www.pruszkow.bip.
gmina.pl/ Menu Podmiotowe– Architektura i urbanistyka- OGŁOSZE-
NIA/OBWIESZCZENIA- Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego- Rok 2016.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zosta-
nie przeprowadzona w dniu 29 lutego 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzę-
dzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może 
wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2016 r.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miej-
skiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie 
do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone pod-
pisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy  
o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wy-
łożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu  
art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  
i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2016 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński 

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

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

 ► FREZER - MONTAŻYSTA -PRODUKCJA 
MASZYN  PAKUJĄCYCH - PĘCICE MAŁE 
K/JANEK - TEL. 502-204-866 BIURO3@
COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 501 132 522

Praca na produkcji w Pruszkowie!
Jesteś zainteresowany? 
Wyślij SMS "produkcja" na 
nr 501 326 691 Oddzwonimy!

 ► Pracowników Ochrony na sklep w Jankach 
stawka od 9 zł.  697 660 949  

 ► Pomodoro Verde włoska restauracja/
pizzeria w Brwinowie zatrudni KELNERA/
KELNERKĘ. Wymagania: doświadczenie 
w zawodzie min. 2 lata lub wykształcenie 
gastronomiczne, wysoki poziom obsługi 
Klienta, dobre umiejętności komunikacyjne, 
otwarcie na podnoszenie kwalifi kacji, 
dyspozycyjność. Oferujemy: stabilne 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
plus wysokie prowizje od obrotu, szkolenia, 
możliwość rozwoju i awansu wewnątrz 
fi rmy, elastyczne godziny pracy / system 
zmianowy, milą atmosferę pracy w młodym 
zespole. Kontakt: mirek.moranski@gmail.com, 
tel  603 838 388 

 ► Sklep “Bonna” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę
telefon 797-295-499 

 ► Zatrudnię montażystę Rolet 
Wewnętrznych, tel.504-190-179

 ► Zatrudnię panią z doświadczeniem
do sklepu mięsnego w Pruszkowie, 
praca dwuzmianowa 502 380 130 

Nieruchomości – sprzedam

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

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 – inne

 ► 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

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533 

Skup aut roczniki 1998-2012, 
uczciwie. 608 174 892 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie
wszelkiego rodzaju, 501 702 604

Sprzedam

 ► Drzwi Okna Bramy  606533899 

 ► GERDA  drzwi  509793760  

 ► Pozostałości po sklepie 
glazurniczym  509793760 

 ► Sprzedam używany wózek - Chicco I Move 
w kolorze szarym( gondola, 
spacerówka, nosidełko )  - możliwość 
obejrzenia w Pruszkowie 
cena 1000,00 zł 504204700 

 ► Sprzedam używany wózek - parasolka 
fi rmy BOMIKO w kolorze szarym, 
stan bardzo dobry, mało używany 
cena 150,00 zł, 504204700 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl , 
696 437 501

Dam pracę

Piątek, 12 Lutego 2016

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

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI Starosta Pruszkowski poszukuje kandydata  
na stanowisko:

SKARBNIKA POWIATU
wymiar etatu – 1 etat

 Główne obowiązki:
1) prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobo-

wiązań finansowych powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym 
budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania;

2)  prowadzenia rachunkowości jednostki;
3)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywania wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)   kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodar-

czych i finansowych.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-

czemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryto-
rialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) spełnianie jednego z poniższych warunków:
a)   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 

wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie 
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej 
praktyki w księgowości,

b)   ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna  
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)   wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniają-
cego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podat-

ków, ubezpieczeń społecznych;
2) znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości 

budżetowej, zasad inwentaryzacji;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) odporność na stres;
5) komunikatywność;
6) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kopia dowodu osobistego;
2) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy;
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralno-

ści;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych dla celów rekrutacji;
6) życiorys i list motywacyjny;
7) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa bip.powiat.pruszkow.pl lub do 
pobrania w kadrach starostwa.

Dokumenty należy składać w terminie do 18.02.2016 r. w sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, III piętro, pok. nr 318, z dopiskiem 
„Oferta pracy Skarbnik”.
Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 738-15-51 lub 738-14-21.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązana jest złożyć 
zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z KRK.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, tekst jedn.) oraz art. 
9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o  transporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 r., zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia, na podstawie 
art. 9ac ustawy o transporcie kolejowym, pozwolenia na budowę dla inwestycji 
pod nazwą: remont, przebudowa i  budowa infrastruktury obwodowej linii 
kolejowej w Warszawie, w ramach projektu POIiŚ 7.1-100 pod nazwą: 
„Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki 
/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” na 
odcinku linii nr 507 od km 0+965 do km 1+768 oraz od km 2+370 do km 2+523,
inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa

Roboty budowlane prowadzone będą:
w dzielnicy Bemowo m.st Warszawy, 
obręb 6-14-01, na działkach ewidencyjnych nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4;
w gminie Ożarów Mazowiecki – powiat warszawski zachodni, 
obręb 0005 Jawczyce, na działkach ewidencyjnych nr: 19/8, 19/9;
obręb 0011 Mory, na działkach ewidencyjnych nr: 58/10, 58/11, 58/13.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
który stanowi, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój 603 w  godzinach: 1200-1600 w poniedziałki oraz w godzinach: 800-1200 
w środy i piątki), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Warszawa, 4 lutego 2016 r.

WI-III.7840.7.164.2015.ES 

Partnerzy: 
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MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie,
 wycinka; 512 380 109, 
22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl.

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Frezowanie pni. 
661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 
788 882 780 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659 

 ► 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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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

na 10 lat firmy

10 000 ZŁ
premii

Piątek, 12 Lutego 2016


