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PRUSZKÓW
W miniony poniedziałek 
15 lutego mieszkańców 
Pruszkowa i okolic 
zelektryzowała 
informacja o przypadku 
tzw. świńskiej grypy 
u pacjenta Szpitala 
Powiatowego. Na 
oddziale wewnętrznym 
wprowadzono 
szczególne środki 
ostrożności.

W irusa AH1N1 zdia-
gnozowano u męż-
czyzny, który trafi ł 

do szpitala kilka dni wcześniej, 
w czwartek, 11 lutego. Zanim 
do tego doszło, przez kilkana-
ście dni zmagał się z nasilają-
cymi się objawami, a leczenie 
w domowych warunkach nie 
przynosiło rezultatu. Jak uda-
ło nam się ustalić, jego stan od 
razu wzbudził podejrzenia 
lekarzy Szpitala Powiatowe-
go, bo choremu ograniczono 
możliwość kontaktu z pozo-
stałymi pacjentami. W ponie-
działek okazało się dlaczego. 
Tego dnia ze specjalistyczne-
go laboratorium w Krakowie 
odebrano wyniki, które nie 

Mężczyzna 11 lutego trafi ł do Szpitala Powiatowego. Został przewieziony do Warszawy 
pozostawiły wątpliwości, że to
tzw. świńska grypa.

O nadzwyczajnych pro-
cedurach bezpieczeństwa 
w pruszkowskim szpitalu jako
pierwszy poinformował nas
w poniedziałek jeden z za-
niepokojonych pacjentów. 
– Chciałbym poinformować że 
leżę w szpitalu powiatowym 
w Pruszkowie i dzieje się coś 
dziwnego. Zamknięty został 
oddział wewnętrzny, cho-
rzy nie mogą wychodzić z sal 
i nie mogą opuszczać oddzia-
łu. Lekarze zaczynają chodzić 
w maskach – napisał na adres 
kontakt@wpr24.pl. 

Dyrekcja placówki szybko 
potwierdziła, że chodzi o świń-
ską grypę. – Stwierdziliśmy, 
że patogenem, który wywo-
łuje chorobę pacjenta jest na 
pewno AH1N1. Jest to jeden 
z grupy wirusów, które powo-
dują infekcje o ciężkim prze-
biegu – mówił „na gorąco” 
Mieczysław Brągoszewski, 
dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Pruszkowie.

Jeszcze w poniedziałek  
mężczyznę przewieziono do 
szpitala w Warszawie. – Dla 
tego wirusa przewidziane są 
pewne procedury sanitarne. 
Zgodnie z nimi przetransporto-
waliśmy pacjenta do oddziału 

REKLAMA

szpitala zakaźnego przy ul. Wol-
skiej w Warszawie. Ponadto 
wstrzymaliśmy odwiedziny ro-
dzin u pacjentów oddziału we-
wnętrznego, który funkcjonuje 
normalnie, aczkolwiek z pew-
nymi obostrzeniami – wyjaśnia 
Mieczysław Brągoszewski.

Sytuacja na oddziale interni-
stycznym Szpitala Powiatowego 

Ciepło popłynie 
ze stolicy

PRUSZKÓW

Pruszków ma być przyłączony 
do stołecznej sieci ciepłowniczej. 
– Dla nas niesie to pozytywne 
skutki – twierdzi wiceprezydent 
Andrzej Kurzela. – Co więcej, 
nikt nie mówi tu o likwidacji EC 
Pruszków – dodaje.  5
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 Szpital Powiatowy w Pruszkowie

Pacjent z wirusem świńskiej grypy Ciemne chmury 
nad torem

PRUSZKÓW

Czy pruszkowski tor kolarski, 
którego budowa kosztowała 
ponad 92 mln zł, może trafi ć 
pod młotek? – Ciągle szukamy 
możliwych rozwiązań i się nie 
poddajemy – mówi Arkadiusz 
Bęcek, sekretarz PZKol.  3

Konsultacje 
stawek za śmieci

MILANÓWEK

W Milanówku mają się zmienić 
zasady gospodarowania odpadami. 
Jednak nie wszystkim mieszkańcom 
podobają się proponowane 
„nowości”. Chodzi m.in. o zmianę 
stawek za odbiór śmieci.  4

Targi Nieruchomości 
i Wnętrz 9 edycja

Pruszków 12-13 marca
Hala Znicz, godz. 10-16 | targi.pruszkow.pli Wnętrz 9 edycja

Idealne miejsce Idealne miejsce 
dla rodziny dla rodziny 

– blisko Warszawy!– blisko Warszawy! 30 min.
WKD, SKM, KM

20 min.
samochodem

5 parków galeria
handlowa

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PARTNER MOTORYZACYJNY SPONSORZY PARTNERZY

powinna wrócić do normy w pią-
tek (19 lutego), po upewnieniu 
się, że nikt z przebywających na 
oddziale wewnętrznym nie zo-
stał zarażony. Tego dnia wzno-
wione mają być odwiedziny. Jak 
zapewnia kierownictwo prusz-
kowskiej lecznicy, bezpośred-
niego zagrożenia dla innych 
chorych i dla personelu nie 

ma, a działania mają charak-
ter formalny, bo pacjent ze 
świńską grypą w czasie poby-
tu w szpitalu nie był już „za-
kaźny”. Ilu osobom zdążył 
przekazać wirusa wcześniej 
i czy w ogóle do tego doszło 
– tego na razie nie wiadomo.

WIĘCEJ  2 

Dworek Zagroda  
w pełnej krasie

BRWINÓW

Mieszkańcy Brwinowa będą 
mieli okazję, aby na własne oczy 
zobaczyć rezultat generalnego 
remontu Dworku Zagroda. Potem 
na dwa, trzy miesiące, obiekt 
ponownie zostanie zamknięty.  8
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NADARZYN
Gmina Nadarzyn przygotowuje się 
do przebudowy dróg w zakresie na-
wierzchni oraz oświetlenia. Gdzie? Na 
ul. Aksamitnej w Wolicy do przebu-
dowy trafi  164 mb drogi. Planuje się 
tam wykonanie nakładki bitumicz-
nej. Kolejnym szlakiem kwalifi kują-
cym się do poprawy nawierzchni jest 

droga gminna nr 310343W prowadzą-
ca w stronę Puław w Woli Krakowiań-
skiej. Tam nakładkę bitumiczną zyska 
200 mb. To wszystko zawarte jest 
w jednym postępowaniu przetargo-
wym. Kolejne dotyczy projektu prze-
budowy dróg w zakresie oświetlenia 
ul. Brzozowej w Walendowie oraz ul. 

Przebudują nawierzchnie, 
będzie też nowe oświetlenie 

Pruszkowskiej w Nadarzynie. Prace 
na ul. Aksamitnej oraz drodze gmin-
nej nr 310343W zostaną wykonane 
w trzy miesiące od podpisania umowy 
z wykonawcą. Natomiast dokumen-
tacja projektowa dotycząca ul. Prusz-
kowskiej i Brzozowej ma powstać do 
końca sierpnia tego roku. (SD)

Piątek, 19 Lutego 2016
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Skrzydło dydaktyczne uroczyście otwarte
KOMORÓW
Uczniowie 
z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
w Komorowie mogą już 
korzystać z nowego 
skrzydła dydaktycznego. 
Uroczyste otwarcie tej 
części kompleksu odbyło 
się w południe 15 lutego.

W skład Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Komorowie 
wchodzą podstawówka, gimna-
zjum i liceum, do których uczęsz-
cza łącznie ok. 950 uczniów. Od 
dawna było wiadomo, że szkoła wy-
maga rozbudowy, ponieważ ścisk 
sprawiał, że nie było tam dogod-
nych warunków do nauki. Dlate-
go też władze gminy Michałowice 

zdecydowały się na rozbudowę 
kompleksu oświatowego. Cho-
dziło o powiększenie hali spor-
towej, budowę nowego skrzydła 
dydaktycznego i termomoderni-
zację szkolnych budynków.

Sala gimnastyczna została 
rozbudowana jeszcze w 2014 ro-
ku. Natomiast budowa nowego 

skrzydła ruszyła ze sporym opóź-
nieniem, dopiero na począt-
ku 2015 r. Wszystko ze względu 
na przeciągajace się procedury 
związane z wydaniem pozwole-
nia na budowę. Termin oddania 
budynku dydaktycznego wyzna-
czony na wrzesień 2015 r. okazał 
się więc nierealny do osiągnięcia. 
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i 2016 roku. Tym razem obyło się 
już bez niespodzianek.

W poniedziałek 15 lutego od-
było się ofi cjalne otwarcie nowego 
skrzydła szkoły. W trzykondygna-
cyjnym budynku będą uczyć się 
głównie dzieci z klas IV-VI szko-
ły podstawowej. Obiekt jest też 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na otwar-
ciu obecni byli m.in. Krzysztof 
Rymuza (wicestarosta powia-
tu pruszkowskiego), Dorota So-
kołowska (Mazowiecki Kurator 
Oświaty), Krzysztof Grabka (wójt 
gminy Michałowice), gminni rad-
ni, kard. Kazimierz Nycz, dyrek-
torzy placówek oświatowych, 
Zarząd Osiedla Komorów i Zarząd 
Osiedla Granica.   (AS) 

REGION
Czytelników 
Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl
zapraszamy do 
udziału w konkursach, 
które niebawem 
pojawią się na 
naszym portalu. 

Zachęcamy do śledzenia por-
talu WPR24.pl już od ponie-
działku (22 lutego). Obok 
zapowiedzi ciekawych im-
prez będziemy też organi-
zować konkursy. Jest o co 
walczyć, ponieważ wyda-
rzenia w naszym regionie są 
niezwykle ciekawe. Co pro-
ponujemy do wygrania?

Miłośnicy kabaretu bę-
dą mogli wygrać bilety na 
występ najzabawniejsze-
go kwartetu smyczkowe-
go w Polsce. W grodziskim 
Centrum Kultury już 29 lu-
tego będzie można podziwiać 
Grupę MoCarta. Muzyczny 
występ pełen elegancji i hu-
moru zapowiada się obiecu-
jąco. Start o godz. 19.30. Ci, 
którzy na konkurs czekać 
jednak nie chcą, mogą jesz-
cze kupić bilety. 

Bilety też można wygrać 
bilety do Teatru Muzycz-
n e g o  R o m a  w  Wa r s z a -
wie. Odbedzie się koncert 
„A przecież mi żal” prezen-
tujący twórczość Bułata 
Okudżawy. Impreza od-
będzie się 29 lutego, start 
o godz. 19.

Nie zabraknie również 
konkursów z nagrodami 
dla najmłodszych. Dzieci, 
zaangażujcie więc rodzi-
ców, bo do rozdania mamy 
dwa miesięczne karnety na 
zajęcia Krav Maga Junior, 
które w Pruszkowie ruszą 
od marca. 

Zachęcamy do śledzenia por-
talu WPR24.pl. Warto.  (AS)

Weź udział
w konkursach
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Poza szpitalem w Pruszkowie, 
„świńską grypę” zdiagnozowa-
no w kilku stołecznych leczni-
cach. Z danych Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Warszawie wynika, że 
odnotowano tam 14 zachorowań, 
w tym infekcję u 8-miesięcz-
nej dziewczynki.  

Czy powinniśmy spodziewać 
się kolejnych tak groźnych za-
chorowań u nas? Na razie nic nie 
wskazuje, aby poza tym jednym 
przypadkiem w naszym regionie 
mogły pojawić się kolejne. Jak za-
pewnia dyrekcja pruszkowskiego 
szpitala, niepokojących objawów 
nie stwierdzono ani u pacjentów 
ani wśród personelu. – Przy in-
fekcji wirusowej tego typu pa-
cjent jest zakaźny jeden dzień 
przez wystąpieniem objawów 
i około 5-7 dni po wystąpieniu 
objawów. A mężczyzna trafi ł do 
nas po dwóch tygodniach od za-
chorowania – mówi  Mieczysław 
Brągoszewski, dyrektor prusz-
kowskiego Szpitala Powiatowego. 

Jak dodaje, odwiedziny w pla-
cówce nie zostały wstrzymane 
z obawy przed możliwością zara-
żenia, lecz w wyniku wyśrubowa-
nych procedur. – Oddział przez 
cały czas funkcjonował normal-
nie. Jedyna rzecz, która została 
wprowadzona dla ścisłego prze-
strzegania reżimu sanitarnego, to 
właśnie wstrzymanie odwiedzin. 
Osoby kręcące się po oddziale 
utrudniałyby naszą pracę – tłu-
maczy dyr. Brągoszewski. – Nie 
ma żadnych przesłanek aby po-
dejrzewać, że ktokolwiek na tere-
nie oddziału jest chory na grypę. 
Na wszelki wypadek pobraliśmy 
materiał do badań, spodziewamy 
się informacji być może w pią-
tek. Po uzyskaniu spodziewa-
nego wyniku pozwolimy na 

Mężczyzna 11 lutego trafi ł do Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. 
Kilka dni później został przewieziony do Warszawy 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pacjent chory na świńską grypę

odwiedziny w normalnym try-
bie – zapewnia. 

Co więcej, w ocenie kierow-
nictwa placówki rozgłos wokół 
pacjenta z AH1N1 jest nieuzasad-
niony. – Nie ma powodu, żeby ro-
bić z tego sensację. To normalna 
grypa, taka jak każda inna. Ten 
wirus zachowuje się tak samo 
jak inne wirusy grypy, a zacho-
rowanie może być powikłane. 

Wszelkie szalone plotki jakie 
pojawiły się w ostatnich dniach 
są nieprawdziwe – twierdzi dy-
rektor Brągoszewski. 

Jego opinię potwierdza w roz-
mowie z nami Marek Balicki, 
były minister zdrowia, w prze-
szłości dyrektor Szpitala Wol-
skiego w Warszawie. – Mamy 

– Nie ma powodu, 
żeby robić z tego 
sensację – twierdzi 
dyr. Mieczysław 
Brągoszewski 

do czynienia ze szczytem za-
chorowań na grypę, ale trzeba 
pamiętać, że większość z nich, 
około 60 proc., to właśnie tzw. 
świńska grypa. To nie jest wirus 
rzadki, ale tylko u części osób jest 
naprawdę groźny. Dochodzi wte-
dy do infekcji dolnych dróg odde-
chowych, przebieg od początku 
jest zły i grozi śmiercią – wyja-
śnia Marek Balicki. 

A właśnie ze „zwykłymi” przy-
padkami grypy zmagają się teraz 
przychodnie w naszym regionie. 
Liczba zachorowań stale rośnie, 
do tego stopnia, że do pacjentów 
z wysoką gorączką i objawami in-
fekcji często wyjeżdża pogoto-
wie ratunkowe. – Takich wezwań 
mamy bardzo dużo. Szczególnie 
w porze nocnej, kiedy stacjonarna 
pomoc lekarska działa w ograni-
czonym zakresie – mówi Woj-
ciech Diadia, szef pruszkowskiej 
bazy Falck Medycyna. 

Czy mamy powód do szczegól-
nego niepokoju? Dyr. Brągoszew-
ski: – To normalne zjawisko o tej 
porze roku i w naszej szerokości 
geografi cznej. W okresie zmiennej 
pogody i wahań temperatury wy-
stępują nasilone zachorowania na 
infekcje wirusowe. To wszystko. 

Kiedy na trasę wyjadą 
nowe linie autobusowe?
PRUSZKÓW
Zgodnie z zapowiedziami, 
w tym roku pruszkowska 
komunikacja miejska 
ma zostać rozszerzona 
o dodatkowe linie 
autobusowe. – Przetarg 
na nowe linie zostanie 
ogłoszony w marcu 
– informują urzędnicy. 

Kiedy na ulicach Pruszkowa po-
jawią się autobusy nowych linii 
miejskich? – to pytanie zadają 
sobie mieszkańcy. Konsultacje 
w tej sprawie zakończyły się 
14 września 2015 roku. Przetarg 
miał zostać ogłoszony w oko-
licach października. Jednak 
w temacie zapanowała cisza.

Zgodnie z ustaleniami prusz-
kowska komunikacja ma zo-
stać rozszerzona o dodatkowe 
dwie linie autobusowe. Pojaz-
dy oznaczone numerem pięć 
mają umożliwić mieszkań-
com dzielnicy Malichy dojazd 
do centrum miasta, a „szóstki” 
kursowałyby na linii Pruszków 
– Ożarów Mazowiecki.

Sprawdziliśmy co się dzie-
je w temacie. – Przetarg uza-
leżniony był od podjęcia 
przez Radę Miejską uchwa-
ły dotyczącej Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca. A jak wia-
domo, na nowych liniach rów-
nież będą obowiązywały ulgi 
dla osób, które posiadają ta-
ką kartę. Uchwała ta została 
podjęta w styczniu. Musimy 
teraz podjąć kolejną uchwałę 

dotyczącą ulg, a właściwie obo-
wiązywania ich nowych zasad. 
Natomiast na początku marca 
zostanie ogłoszony przetarg 
na nowe linie – mówi Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miasta w Pruszkowie.

Jak ustaliliśmy w grudniu, nie-
które linie autobusowe będą kur-
sować w weekendy. W przetargu 
znajdzie się zapis dotyczący wie-
ku taboru, a wszystkie pojazdy 
będą musiały mieć ujednolico-
ną kolorystykę i oznakowanie. 
Zmiany mają dotyczyć także ta-
ryfy biletowej. Posiadacze Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca za 
bilet jednorazowy zapłacą 1 zł, 
a pozostali 3 zł. Bilet będzie waż-
ny przez godzinę i pozwoli na 
przesiadkę do innych autobusów 
pruszkowskich linii. Natomiast 
bilety miesięczne (obowiązują-
ce na wszystkich sześciu liniach 
– przyp. red.) dostępne będą dla 
posiadaczy Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca w cenie 50 zł a pozo-
stali zapłacą 90 zł.  (SD)
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Pani

Kamili Sutkowskiej 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki, koledzy i pracownicy  
Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

OGŁOSZENIE
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Kredyt  konsolidacyjny do 200 tys.
Kredyt gotówkowy

Kredyt dla profesjonalistów 
Kredyty firmowe 

Hipoteczne i MDM 508 804 608

REKLAMA

PRUSZKÓW
10 lutego odbyły 
się pierwsze w historii 
Pruszkowa wybory 
do Miejskiej Rady 
Seniorów. Znany 
jest już skład rady.

Wybory odbyły się w Gim-
nazjum nr 4 im. Jana Pawła 
II przy ul. Hubala 4. Człon-
ków Rady Seniorów wybierali 
mieszkańcy, którzy ukoń-
czyli 60 rok życia. Spotka-
nie zostało otwarte przez 
Jana Starzyńskiego, prezy-
denta Pruszkowa.

W sumie w wyborach star-
towało 35 osób. Głosowanie 
rozpoczęło się o godz. 16 
i trwało przez cztery godziny. 
Następnie komisja przeliczy-
ła głosy i sporządziła protokół 
z wyborów. 

Członkami Miejskiej Ra-
dy Seniorów w Pruszko-
wie zostali: Bakiera Janina, 
Cechniak Zdzisław, Dobro-
wolska Krystyna, Gajo Barba-
ra, Gniadek Halina, Gwardys 
Jerzy, Janczewski Adam, Ja-
sek Elżbieta, Kucharski Wa-
cław, Michta Sabina, Rosiński 
Wojciech, Ruszczak Ewa, Wit-
czak Grzegorz, Wojtczuk Je-
rzy, Zamłyński Eugeniusz.

Pruszkowscy seniorzy sta-
nowią niemałą ok. 12-tysięcz-
ną grupę. Powołanie Miejskiej 
Rady Seniorów oznacza, że 
będą oni mieli bezpośred-
ni wpływ na to, co dzieje się 
w mieście.  (SD)

Rada Seniorów
ma swój skład

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Budowa toru BGŻ BNP 
Paribas Arena kosztowała 
ponad 92 mln. Pieniądze 
na tę inwestycję wydał 
rząd, czyli tak naprawdę 
wyłożyli je Polacy. Teraz 
tor może trafi ć pod 
młotek, wszystko zależy 
jednak od decyzji sądu. 

S ytuacja toru kolarskiego 
w Pruszkowie od lat się 
nie zmienia. W 2007 ro-

ku zakończyła się jego budowa. 
Niestety, nad welodromem znaj-
dującym się w rękach Polskiego 
Związku Kolarskiego od same-
go początku kłębią się ciemne 
chmury. Obiekt jest zadłużony, 
a sprawa ciągnie się w sądzie od 
dawna, choć powoli zmierza do 
fi nału. Chodzi o spór PZKol-u 
i fi rmy Mostostal Puławy, która 

Ciemne chmury nadal wiszą nad torem
Czy pruszkowski tor kolarski, którego budowa kosztowała ponad 92 mln zł, może trafi ć pod młotek?  

została postawiona w stan upa-
dłości, jej majątek zlicytowano, 
ale pieniędzy na spłatę zobowią-
zań nie starczyło. Weksel na 14 
mln zł, który poręczył PZKol, 

daje komornikom możliwość za-
pukania po brakujące pieniądze.

Sytuacja nie jest więc wesoła, 
wydaje się, ze związek znajduje 
się w patowej sytuacji. – Nie ma-
my środków, by spłacić te długi. 
I nikt nie może tego zrobić za nas, 
bo obiekt został odebrany, rozli-
czony i jest naszą własnością. 
Ciągle szukamy możliwych roz-
wiązań i się nie poddajemy – za-
znacza Arkadiusz Bęcek.

Mimo tych zawirowań Polski 
Związek Kolarski robi wszystko, 
aby tor, którego roczne utrzyma-
nie kosztuje 1,5 mln zł, nie był 
„martwym” obiektem. PZKol 
ma już pełen harmonogram za-
wodów, które w tym roku odbędą 
się na torze w Pruszkowie. Od 19 
lutego będą rozgrywany Puchar 
Polski. Związek myśli również 
o podjęciu współpracy z Polskim 
Związkiem Badmintona, przenie-
sieniem szkoły z Żyrardowa oraz 
stworzeniem toru do MTB na te-
renie obiektu. – Trudno jest usiąść 

do wiążących rozmów, gdy nie wie 
się, czy za chwilę nie zjawi się 
komornik i wszystkiego nie za-
mknie – ucina Arkadiusz Bęcek.

Jak skończy się sprawa toru 
kolarskiego, mającego przecież 
dużą renomę? Na pruszkow-
skim welodromie odbywały się 
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tak ważne zawody w kolarstwie 
torowym jak mistrzostwa Euro-
py (2008 rok) czy mistrzostwa 
świata (2009 r.). Sprzed budyn-
ku pruszkowskiego toru w 2011 
roku startował również wyścig 
Tour de Pologne. Do sprawy 
welodromu więc powrócimy.  

na mocy umowy uzupełniającej 
wykonała roboty dostosowują-
ce obiekt do wymogów Między-
narodowej Federacji Kolarskiej. 
Pierwotnie mowa była o kwocie 
5,3 mln zł za wykonane prace, 
dziś wraz z odsetkami dług urósł 
do 8 mln zł. – Wyrok mieliśmy 
poznać w lutym, ale sędzia pro-
wadzący postępowanie wystąpił 
o uzupełnienie dokumentacji. 
Kolejna rozprawa została wy-
znaczona na marzec – mówi 
nam Arkadiusz Bęcek, sekre-
tarz Polskiego Związku Kolar-
skiego. Wiele wskazuje na to, że 
związek może przegrać proces. 
Wtedy tor trafi  pod młotek. Czy 
znajdą się chętni na jego zakup? 
Nie wiadomo. 

Ale to niejedyny problem. Nad 
Polskim Związkiem Kolarskim 
niczym topór wisi jeszcze jedno 
zobowiązanie. Kilka lat temu 
ówczesny prezes PZKol Woj-
ciech Walkiewicz wraz z sekre-
tarzem generalnym Jarosławem 

Potockim poręczyli weksel na 
kredyt inwestycyjny zaciągnię-
ty przez firmę EKO -Kampi-
nos (prezesem fi rmy był wtedy 
Grzegorz Walkiewicz, syn Woj-
ciecha) na budowę hotelu tuż 
obok toru. Tymczasem spółka 

– Ciągle szukamy 
możliwych 
rozwiązań i się 
nie poddajemy 
– powiedział 
Arkadiusz Bęcek

GRODZISK MAZOWIECKI
Na ostatniej sesji Rada Miejska 
Grodziska Mazowieckiego nadała 
Adamowi Szczepanikowi, znane-
mu twórcy ludowemu, tytuł 
honorowego obywatela miasta. 
Szczepanik urodził się 8 lute-
go w 1941 roku w Antoniówce 
w powiecie garwolińskim, jednak 

w latach 70-tych przeprowadził do 
Wólki Grodziskiej, gdzie mieszka 
do dziś. Postanowił kontynuować 
działalność artystyczną swojego 
ojca, Ludwika. Oddał się pasji rzeź-
bienia w drewnie. Głównymi mo-
tywami prac Adama Szczepanika 
są postacie historyczne, sceny 

Adam Szczepanik honorowym 
obywatelem Grodziska

z życia wsi, tematyka sakralna, 
rzeźby zwierząt i ptaków. Zajmuje 
się ponadto malowaniem na płót-
nie i szkle, a także wytwarzaniem 
ludowych instrumentów muzycz-
nych, ligawek i trąbit. Artysta jest 
laureatem wielu nagród w konkur-
sach i wystawach. (SD)
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PIASTÓW
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Piastowie zaprasza na 57. od-
słonę Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki. Na „warsztat” pójdzie reportaż 
Karoliny Domagalskiej. DKK nie 
boi się trudnych tematów. Naj-
bliższe spotkanie będzie dotyczyć 
in vitro. A to za sprawą Karoliny 

Domagalskiej i jej reportażu „Nie 
przeproszę, że urodziłam”. Autorka 
przedstawia historie rodzin hete-
roseksualnych oraz homoseksu-
alnych, opowiada o samotnych 
kobietach, które chcą mieć dzie-
ci oraz przedstawia szeroki i spo-
łecznie zróżnicowany pogląd na 

Dyskusyjny Klub Książki 
nie boi się trudnych tematów

in vitro. – Wszyscy są mile widzia-
ni, jesteśmy otwarci na nowych 
ludzi, nowe propozycje książek i in-
nych atrakcji na kolejne spotkania 
– zachęcają organizatorzy. Start: 
19 lutego, godz. 18. Miejsce: Miejski 
Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24,
 Piastów. Wstęp wolny. (AS)

Piątek, 19 Lutego 2016

FOTOMIGAWKA

 Kierowca prowadzący BMW zderzył się z nadjeżdżającą Hondą. 
To ostatnie auto wylądowało w rowie. Kolizja miała miejsce 15 lu-
tego. – Kierowca granatowego BMW jechał od strony Warszawy 
i na skrzyżowaniu z ul. Partyzantów chciał skręcić w lewo, czyli 
w kierunku pruszkowskich Tworek. W momencie wykonywania 
manewru nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającej od strony Znicza 
Hondzie. W wyniku zderzenia pojazdów, srebrna Honda wylądowała 
w rowie. Kierowcy byli trzeźwi – informowała asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Na szczęście podczas kolizji nikt nie ucierpiał.  (SD) 
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Ruszyły odbiory na przejazdach przez tory WKD
REGION
Półrogatki i nowe 
sygnalizacje na ośmiu 
przejazdach przez tory 
WKD, choć pojawiły się 
jakiś czas temu, do tej 
pory były nieczynne. 
W najbliższych dniach 
mogą być uruchomione. 

Przewoźnik rozpoczął komisyj-
ne odbiory instalacji na przejaz-
dach. Na pierwszy ogień poszła 
przeprawa w Kadach. – Pierw-
szym z ośmiu obiektów, na któ-
rym przeprowadzono czynności 
odbioru końcowego jest przejazd 
zlokalizowany w km 29,881 linii 
kolejowej nr 47 w ciągu ul. Środko-
wej w miejscowości Kady (gmina 
Grodzisk Mazowiecki), na szlaku 

Podkowa Leśna Główna - Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – informu-
je Warszwska Kolej Dojazdowa.

Jak wygląda procedura? – Od-
biory odbywają się w ramach 

komisji złożonych m.in. z przed-
stawicieli zarządcy infrastruktu-
ry kolejowej, służb policji oraz 
zarządcy infrastruktury drogo-
wej. Po zakończeniu czynności 
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L odbioru końcowego na danym 
obiekcie w ramach weryfikacji 
poprawności funkcjonowania 
wszystkich zabudowanych ele-
mentów infrastruktury następu-
je jej ostateczne udostępnienie 
dla wszystkich użytkowników 
– wyjaśniają kolejarze.

Jeśli odbiory zakończą się po-
myślnie, półrogatki będą wkrót-
ce uruchomione na przeprawach 
w Kaniach (ul. Piłsudskiego), 
Otrębusach (na przejazdach w cią-
gu ul. Natolińskiej oraz Przejazdo-
wej), w Grodzisku Mazowieckim 
(ul. Piaskowa). W pozostałych 
czterech miejscach (ul. Żółwiń-
skiej w Owczarni, ul. Średniej oraz 
Łąkowej w Milanówku, ul. Środ-
kowej w Kadach) działać będzie 
nowa sygnalizacja.  (EL) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

MILANÓWEK
W Milanówku mają 
się zmienić zasady 
gospodarowania 
odpadami. Jednak
nie wszystkim 
mieszkańcom podobają 
się proponowane 
„nowości”. Oprócz 
obowiązku zakupu 
pojemników dochodzi też 
zmiana stawek za odbiór 
śmieci, a konkretnie 
podwyżka cen.

N iedawno do skrzynek 
mieszkańców Mila-
nówka trafiła ulotka 

informacyjna z uaktualnionym 
harmonogramem odbioru odpa-
dów oraz nowymi zasadami. Zbie-
gło się to w czasie z ogłoszonymi 
konsultacjami społecznymi, do-
tyczącymi stawek opłat za odbiór 
śmieci. I zaczęły się problemy... 
– Do tej pory śmieci wystawia-
liśmy w workach i problemu nie 
było. Od marca muszę mieć po-
jemnik, ale worków nie ma już dziś 
– żali się Tomasz. – Dodatkowo 
na ulotce jest błąd, bo jeśli miał-
bym kupić pojemnik zgodnie 
z wpisaną tam normą to byłby 
to kontener – dodaje zirytowany. 

Faktycznie na ulotce jest błąd. 
Podana tam norma (EN-PN 
13071) mówi, że pojemnik ma 

Miasto konsultuje stawki za śmieci
Nie wszystkim mieszkańcom Milanówka podobają się proponowane zmiany

być unoszony i opróżniany od 
dołu, a jego maksymalna wiel-
kość to 5000 litrów. W skrócie 
ma to być pojemnik przypomi-
nający kontenery do segrega-
cji śmieci, które można spotkać 
na osiedlach. Prawidłowa nor-
ma, która powinna być wpisa-
na na ulotce to EN-PN840-1, 
oznaczająca pojemniki na kół-
kach o pojemności do 400 l. 
Po naszej interwencji otrzy-
maliśmy zapewnienie, że błę-
dy będą usunięte. – Informacja 
zostanie poprawiona. Zarów-
no w materiałach na stronie, 
jak i biuletynie, który pojawi się 
w przyszłym tygodniu – mówi 
nam Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka.

A co z obowiązkiem zakupu 
pojemników? Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach to właściciel nierucho-
mości ma obowiązek wyposażyć 
się w pojemnik. Gmina może, ale 
nie musi, wziąć to na swoje bar-
ki, a kosztami obciążyć miesz-
kańca. W Milanówku przetarg 
na odbiór odpadów ogłoszono 
w ubiegłym roku, dlaczego nikt 
nie zdecydował się na dopisanie 
punku o wyposażeniu mieszkań-
ców w pojemniki? – W listopadzie 
ubiegłego roku dyskutowaliśmy 
nad regulaminami odbioru od-
padów i takich wniosków nie 
było. Wielu mieszkańców ma 
już pojemniki i nie musi ich wy-
mieniać. Aby zadbać o porządek 

namawiamy mieszkańców do ich 
zakupu. Worki łatwo się rozdzie-
rają, a zapachy przyciągają psy 
i koty, które roznoszą śmieci po 
mieście. Chcemy tego uniknąć 
– zaznacza burmistrz Milanówka.

„Oliwy do ognia” dolewa też 
fakt, że mieszkańcy w Mila-
nówku za śmieci mogą zapłacić 
więcej. W tej sprawie trwają kon-
sultacje społeczne. Mieszkańcy 
mają do wyboru trzy warianty: 
pozostawienie obowiązujących 
stawek (dla zabudowy jednoro-
dzinnej – odpady segregowane 
12 zł od osoby,  zmieszane – 24 zł,
dla zabudowy wielorodzinnej 
– segregowane 10 zł od osoby, 
zmieszane 20 zł); podwyższe-
nie stawki z pozostawieniem 
zróżnicowania zabudowy (dla 
zabudowy jednorodzinnej 
– segregowane 17 zł od osoby, 
zmieszane 24 zł, dla zabudowy 
wielorodzinnej – segregowane 
14 zł od osoby, zmieszane 24 zł); 
podwyższenie stawki z podzia-
łem na segregujących i niesegre-
gujących. Ci pierwsi za odbiór 
odpadów zapłaciliby 14,50
od osoby, a drudzy 24 zł. 

Konsultacje potrwają do 23 
lutego. – Stawki możemy wyli-
czyć dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargu na odbiór odpadów, 
gdy znamy koszty Musimy do-
liczyć pozostałe koszty systemu, 
a później zaproponować stawki. 
Tak też zrobiliśmy – twierdzi bur-
mistrz Wiesława Kwiatkowska. 
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Nie wszystkim mieszkańcom Milanówka podobają się proponowane zmiany
Już 26 lutego ukaże się 
Dodatek Nieruchomości
W naszym regionie 
pojawia się coraz 
więcej mieszkań, 
a wraz z nimi pytania. 
Postaramy się na 
nie odpowiedzieć 
w Dodatku 
Nieruchomości, który 
ukaże się na łamach 
Gazety WPR i portalu 
WPR.24.pl już 
26 lutego. Znajdziecie 
tam też informacje 
o zbliżającej się 
9. edycji Targów 
Nieruchomości 
i Wnętrz.

W naszym regionie przybywa 
mieszkań, a oferty dewelope-
rów są coraz ciekawsze. Na 
terenie nowoczesnych osie-
dli lub w ich okolicy można 
znaleźć sklepy, przedszko-
la, restauracje, place zabaw. 
Warto też zwrócić uwagę, że 
w podwarszawskich miastach 
ceny mieszkań są niższe 
niż w stolicy.

Zakup mieszkania wią-
że się z szeregiem pytań. Ile 
wynosi wkład własny? Jaki 
wpływ ma podatek kredytowy 

na ceny kredytów? Co z pro-
gramem Mieszkanie Dla 
Młodych? – te kwestie po-
staramy się wyjaśnić w Do-
datku Nieruchomości. 

Zapraszamy do współ-
pracy deweloperów, którzy 
na łamach Gazety WPR i por-
talu WPR24.pl chcą przed-
stawić swoje oferty. Korzy-
ści z zamieszczenia reklam
w dodatku:
•  dystrybucja 4 tys. egz. Ga-

zety WPR na stacjach 
SKM i WKD Pruszków 

•  publikacja 26 lutego w Ga-
zecie WPR – dotarcie do 
ponad 30 tys. czytelników

•  publikacja 26 lutego na por-
talu WPR24.pl  – 80 tys. 
Unikalnych Użytkowników, 
700 tys. odsłon w miesiącu

•  promocja dodatku na na-
szym facebookowym pro-
fi lu – 10 tys. użytkowników 
z regionu

Ponadto Gazeta WPR wraz 
z dodatkiem będzie dystry-
buowana 12 i 13 marca pod-
czas Targów Nieruchomości 
i Wnętrz, które odbędą się 
w pruszkowskiej Hali Znicz.

Szczegóły w biurze reklamy pod nr tel. (22) 758 77 88
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 Elektrociepłownia w Pruszkowie

Piątek, 19 Lutego 2016
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ANNA 
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PRUSZKÓW
PGNiG Termika oraz 
Veolia Energia Warszawa 
podpisały umowy 
o współpracy. Chodzi 
o rozbudowę stołecznej 
sieci ciepłowniczej 
i przyłączenie do niej 
m.in. Pruszkowa. 
– Dla nas niesie to 
pozytywne skutki 
– twierdzi wiceprezydent 
Andrzej Kurzela.

P ierwsze porozumienia do-
tyczące współpracy mię-
dzy wymienionymi wyżej 

fi rmami zostały zawarte jesz-
cze w 2014 r. Natomiast w stycz-
niu tego roku PGNiG Termika 
i Veolia Warszawa podpisa-
ły trzy umowy: na świadcze-
nie usług w zakresie rozwoju 
rynku ciepła, współpracy przy 
pracach projektowych i przygo-
towawczych oraz współpracy in-
westycyjnej. Generalnie chodzi 
o rozwój sieci ciepłowniczej na 
terenie stolicy i okolic. 

Jak te umowy odbiją się na 
mieszkańcach Pruszkowa i Piasto-
wa? Oba miasta w ciepło zasilane 
są z Elektrociepłowni Pruszków, 
która podlega PGNiG Termice. 
Zgodnie z planami pruszkowska 
sieć ma zostać podłączona do 
warszawskiej. Co się zatem sta-
nie z Elektrociepłownią Prusz-
ków? Mieszkańcy mają obawy, 
że zakład zostanie zlikwidowa-
ny, a jego pracownicy stracą pracę. 

Te obawy dementuje PGNiG 
Termika. – Nie przewidujemy 
likwidacji zakładu, ale jego mo-
dernizację, by sprostać stawia-
nym wymogom środowiskowym 
przy równoczesnym pełnieniu 
nowej roli źródła szczytowego 

Ciepło popłynie ze stolicy 
EC Pruszków ma stać się zakładem wspierającym 
i uzupełniającym pracę lokalnego systemu ciepłowniczego

i rezerwowego. Trwają prace 
związane z określeniem kształ-
tu nowego zakładu w Prusz-
kowie w zakresie technologii 
– mówi nam Dorota Kraskow-
ska, rzecznik prasowy PGNiG 
Termika. – W związku z pla-
nowaną inwestycją połączenia 

ile nowych urządzeń wytwórczych 
pojawi się w zakładzie i jakimi 
paliwami będą zasilane. W dal-
szym ciągu analizowane warian-
ty zakładają wykorzystanie gazu 
ziemnego, jako paliwa podstawo-
wego dla nowego źródła – twierdzi 
Dorota Kraskowska.

Pruszkowska sieć ma zostać 
połączona z warszawską dzięki 
magistrali ciepłowniczej plano-
wanej w Piastowie. Prace pro-
jektowe powinny zakończyć się 
w 2018 roku. Finał robót budow-
lanych, w tym odbiór wspomnia-
nej magistrali, przewidziano na 
koniec grudnia 2020 r.

Jak na te zmiany zapatrują się 
władze Pruszkowa? Wiceprezy-
dent Andrzej Kurzela uważa, że 
to dobre rozwiązanie dla mia-
sta. – Dla nas niesie to pozy-
tywne skutki. Z jednej strony to 
zmniejszenie ilości zanieczysz-
czeń w powietrzu, z drugiej niż-
sze ceny za ogrzewanie. Stawki 
warszawskie są znacznie mniej-
sze niż te, które obowiązują u nas 
– zaznacza. – Co więcej, nikt nie 
mówi tu o likwidacji EC Prusz-
ków. Zakład ma funkcjonować 
jako sezonowe źródło ciepła, 
które ma być wykorzystywane 
w przypadku nagłego wzrostu je-
go zapotrzebowania – podkre-
śla wiceprezydent Pruszkowa. 

systemów ciepłowniczych War-
szawy i Pruszkowa, zmieni się 
charakter źródła EC Pruszków. 
Elektrociepłownia będzie zakła-
dem wspierającym i uzupełnia-
jącym pracę lokalnego systemu 
w Pruszkowie – dodaje.

Przypomnijmy, że już w 2013 
roku mówiło się, że pruszkowska 
elektrociepłownia przejdzie grun-
towną modernizację i będzie zasi-
lana gazem ziemnym. Prace miały 
dobiec fi nału w 2016 r., ale do dziś 
nie ruszyły. Czy te plany trafi ły 
do szufl ady? Wydaje się, że nie. 
– Obecnie nie jest przesądzone, 

Wiceprezydent 
Andrzej Kurzela 
uważa, że to dobre 
rozwiązanie
dla Pruszkowa 
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i uzupełniającym pracę lokalnego systemu ciepłowniczego

Lodowiska wygrywają z pogodą
REGION
W naszym regionie 
lodowiska nie dają za 
wygraną. Choć pogoda 
niezbyt im sprzyja, 
to większośc z nich 
działa pełną parą.

Podczas tej zimy amatorzy 
łyżwiarskich akrobacji mają 
w czym wybierać. Lodowiska 
pojawiły się w pięciu mia-
stach – Pruszkowie, Grodzi-
sku Mazowieckim, Piastowie, 
Milanówku, Michałowicach. 
Niemal wszystkie tafl e bronią 
się przed niezbyt sprzyjający-
mi im warunkami pogodowy-
mi: opadami atmosferycznymi 
i coraz wyższymi temperatura-
mi. Utrudniają one utrzymanie 
lodowisk we właściwym stanie.

Jedynym takim obiektem, 
który „złożył broń” jest lodo-
wisko w Milanówku. – Nasze 
lodowisko nie jest rozkłada-
ne, a wylewane. Brak mrozów 
sprawia, że nie ma możliwości 
utrzymania go w odpowiednim 
stanie – wyjaśniała kilka dni 
temu Daria Gągała z Urzędu 
Miasta w Milanówku. – W tym 
roku prawdopodobnie nie bę-
dzie możliwości ponownego 
uruchomienia tafl i – dodawała.

W pozostałych miastach 
sytuacja przedstawia się już 
zdecydowanie lepiej. Zarząd-
cy obiektów zgodnie twierdzą, 
że obecne warunki pogodowe 

MICHAŁOWICE: Ogólnodo-
stępne lodowisko mieści się przy 
Zespole Szkół, ul. Szkolna 15. 
W ciągu tygodnia można z niego 
korzystać od godz.16 do 21, nato-
miast w weekendy od godz. 10 do 21.

PIASTÓW: Aby oddać się sza-
leństwom na tafl i lodu, mieszkań-
cy Piastowa udają się na teren 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy al. Tysiąclecia 1. Dzie-
ci, młodzież do 18 roku życia oraz 
studenci mogą korzystać z lodo-
wiska od godz. 9 za darmo. Dla 
pozostałych wejście na tafl ę od  
godz.16, koszt 4 zł. Wypożycze-
nie łyżew 5 zł.

PRUSZKÓW: Lodowisko znaj-
duje się na terenie Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego przy ul. 
Gomulińskiego. W ciągu tygodnia 
obiekt w godz. 10-14 zarezerwowa-
ny jest dla uczniów szkół z terenu 
powiatu pruszkowskiego, pozo-
stali mogą z niego skorzystać od 
godz. 16 do 20. W weekend lodo-
wisko dostępne jest w godz. 12-20. 
Wstęp wolny.   (SD) 

wcale nie należą do najgorszych. 
Prawdziwy problem zacznie się 
wtedy, gdy temperatury zbliżą się 
do 15 stopni Celsjusza.

Poniżej przedstawiamy miejsca, 
gdzie można poszaleć na łyżwach:

GRODZISK MAZOWIEC-
KI: Miłośnicy łyżwiarstwa 

mogą skorzystać z lodowiska, 
które znajduje się przed grodzi-
skim Centrum Kultury. Otwarte 
jest codziennie w godz. 16-21.45. 
Wstęp płatny, bilet ulgowy kosz-
tuje 3 zł, a normalny – 4 zł. Za wy-
pożyczenie łyżew zapłacimy 5 zł.

Dodatnie 
temperatury 
skutecznie 
roztopiły tafl ę 
lodu obiektu 
w Milanówku

Grodzisk, Michałowice, Piastów i Pruszków zapraszają na łyżwy
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Ul. Obrońców Pokoju będzie oddana wcześniej?
PRUSZKÓW
Z powodu nietypowego 
„znaleziska” przebudowę 
ul. Obrońców Pokoju 
wstrzymano na kilka 
tygodni. Problemy 
zostały jednak zażegnane 
i niewykluczone, że 
droga może być oddana 
do użytku wcześniej 
niż przewidywano.

Prace na tej ulicy wystartowały 
w październiku ubiegłego roku. 
Pierwszym etapem robót było 
wykonanie kanalizacji sanitar-
nej oraz deszczowej. Kilkanaście 
dni po wbiciu pierwszej łopaty 
nad przebudową zawisły ciemne 
chmury. Okazało się, że w drodze 
jest niezinwentaryzowany muro-
wany kanał o dużej średnicy z lat 

Co prawda umowny termin od-
dania drogi do użytku to koniec 
czerwca, ale z pewnością wszyst-
ko zostanie zrobione przed tą da-
tą – powiedziała Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Uporaliś-
my się z wcześniejszymi proble-
mami – dodała.  (SD) 

50. ubiegłego wieku. Nie było 
więc wiadomo, czy prace zakoń-
czą się zgodnie z terminem, choć 
urzędnicy twierdzili, że czerwiec 
2016 r. to nieprzekraczalna data 
wykonania nowej nawierzchni.

Co w tej chwili dzieje się na 
Obrońców Pokoju? – Po prze-
rwie zimowej prace wznowiono. 
Obecnie wykonawca kończy ka-
nalizację sanitarną i deszczową. 
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PRUSZKÓW
Nie lada gratka dla miłośni-
ków motoryzacji z epoki PRL-u! 
W pruszkowskim salonie Go4Mo-
to można ogladać kultowe jedno-
ślady, którymi poruszali się nasi 
dziadkowie i ojcowie. Choć dziś te 
motocykle wydają się nieco pry-
mitywne i mniej nowoczesne jak 

obecne modele jednośladów, to 
przedstawiają coś więcej niż ramę 
połączoną dwoma kołami. Każdy 
z nich ma za sobą historię i jak ma-
wiają pasjonaci motoryzacji – „du-
szę”. Jakie modele można zobaczyć 
na wystawie? MZ Trophy ES250/2, 
MZ ES 250/1 „Jaskółka”, WSK 175 

Wystawa motocykli, 
które posiadały „duszę”

Kobuz, SHL M11W 175, SHL M17 
„Gazela”. Miejsce ekspozycji to 
salon Go4Moto przy Al. Jerozolim-
skich 476 w Pruszkowie. Wystawę 
pasjonaci motocykli mogą odwie-
dzać do końca lutego, od ponie-
działku do piątku w godz. 10-18 
oraz w sobotę w godz. 9-14. (SD)
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GRODZISK MAZOWIECKI
W grodziskiej Willi Radogoszcz wy-
stąpią Antoni Muracki i Robert Ku-
śmierski. Podczas koncertu Antoni 
Muracki wykona swoje przekłady 
pieśni czeskiego barda Jaromira 
Nohavicy z przygotowywanej płyty 
„Muracki śpiewa Nohavicę”, a tak-
że pieśni Aleksandra Rozenbauma. 

Koncert odbywa się w ramach 
Festiwalu Wielokulturowego SPLO-
TY 2016, organizowanego po raz 
trzeci przez Willę Radogoszcz. Cykl 
stanowi zaproszenie do spojrzenia 
na historię i przestrzeń z perspek-
tywy dialogu kulturowego. Przypo-
mnijmy, że Antoni Muracki zajmuje 

Antoni Muracki wystąpi 
w Willi Radogoszcz

się popularyzacją Jaromira Noha-
vicy od 2009 roku. Wydany plon 
tej działalności to m.in. trzy płyty 
autorskie i spektakl „Nohavica po 
polsku”. Start koncertu: 27 lutego, 
godz. 19. Miejsce: Willa Radogoszcz 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sien-
kiewicza 31. Wstęp wolny. (EL) 

Piątek, 19 Lutego 2016

Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

OGŁOSZENIE

Skąd ryby w Parku Żwirowisko?
PRUSZKÓW
W pruszkowskim 
Parku Żwirowisko 
znaleziono martwe 
ryby. Nikt nie zadbał 
o to, aby przetrwały 
zimę. Sprawa jest 
jednak złożona. 
Stawy nie powinny 
być zarybione.

Woda to naturalne środowi-
sko dla ryb. Często można je 
spotkać w stawach na terenie 
parków. Z jednej strony są ła-
komym kąskiem dla wędkarzy, 
a z drugiej urozmaicają obsza-
ry zielone. Należy pamiętać, 
że rybom, szczególnie w okresie 
zimowym, trzeba zapewnić od-
powiednie warunki. – Sprawa 
dotyczy dwóch stawów w Par-
ku Żwirowisko. Przez okres 
mrozów nikt nie zainteresował 
się zrobieniem przerębli w oby-
dwu zbiornikach, czego skut-
kiem są martwe ryby i żaby, 
zalegające w wodzie oraz na 
trawie – napisała do nas kilka dni 
temu czytelniczka.

Okazuje się, że ryb w stawach 
nie powinno być. – Akweny 
w Parku Żwirowisko nie po-
winny być zarybione, zostało 
to wykonane bez wiedzy i zgo-
dy gminy. Tablice informa-
cyjne umieszczone na terenie 
wyraźnie informują o zakazie 
zarybiania i połowu. Wykona-
nie przerębli na tak płytkim 
akwenie nie przyniosłoby ocze-
kiwanych efektów – wyjaśnia 

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie.

Park Żwirowisko jest chętnie 
odwiedzany przez mieszkań-
ców. Przechodząc obok stawów 
zerkają na pływające ryby. Dla-
czego więc nie powinno ich być 
w Parku Żwirowisko? – W za-
łożeniach programowo-prze-
strzennych parku nie zostało 
uwzględnione zarybianie ani 
wędkowanie. Powierzchnia 
akwenów jest zbyt mała, aby 
pomieścić wszystkie możliwe 
funkcje jak w przypadku wy-
stępowania wód otwartych. 
Z uwagi na naturalny charak-
ter parku i jego ukształtowa-
nie nie przewidziano w nim 
stanowisk wędkarskich. Nad-
mieniam, że stosowane przez 
społeczność wędkarską metody 
nęcenia ryb powodują zakłóce-
nia chemicznej struktury wód, 
co nie jest uwzględnione za-
równo w systemie natlenie-
nia i wymiany wody pomiędzy 
akwenami, jak również z uwagi 
na powierzchnię stawów. Wo-
bec powyższego zbiornik ten 
nie jest objęty pieczą Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
ani żadnej innej organizacji 
zajmującej się wędkarstwem, 
które na innych otwartych 
akwenach zajmują się zary-
bianiem, jak również dbaniem 
o stan ryb w okresie zimowym 
– tłumaczy Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska.  (JM)
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EWELINA
LATOSEK

RASZYN
Lokalny samorząd 
negatywnie odniósł 
się do wybudowania 
w Sękocinie kasyna. 
Inwestorowi ostatecznie 
wiąże to ręce. 

D o inwestycji w Sękoci-
nie szykowała się firma 
Casinos Poland. Dom 

gier według planów miał po-
wstać przy jednym z hoteli. 
Zamierzenia były poważne, 
nad sprawą pochylili się pod-
czas posiedzenia komisji ra-
szyńscy radni, doszło nawet 
do spotkania mieszkańców 
z przedstawicielami inwesto-
ra. Wszystko przez „okienko”, 
jakie otworzyło się w tym ro-
ku w związku z wygaśnięciem 
koncesji trzem warszawskim 
kasynom. To umożliwia ko-
lejnym chętnym ubieganie się 
o ich miejsce. Działalność te-
go typu jest bowiem ściśle kon-
trolowana, a na jej prowadzenie 
konieczne jest pozwolenie mi-
nisterstwa finansów. 

Co więcej, liczba zezwoleń 
jest ograniczona, uzależniona 
od wielkości populacji w danym 
mieście i województwie. – Na 
Mazowszu obecnie może funk-
cjonować osiem kasyn, z cze-
go siedem działa w Warszawie, 
a jedno w Płocku. W tym ro-
ku wygasają trzy warszawskie 

W Sękocinie kasyna nie wybudują
Komisja rady gminy negatywnie zaopiniowała wniosek Casinos Poland

koncesje, więc firmy z całe-
go kraju poszukują miejsca, 
gdzie mogłyby się ubiegać o ich 

Wybór padł na miejsco-
wość w gminie Raszyn. – De-
cyzja o lokalizacji w Sękocinie 
nie była przypadkowa. Musia-
ła spełnić dwa warunki. Pierw-
szy, to szansa ekonomicznego 
powodzenia przedsięwzięcia. 
Bo nie jest prawdą, że kasyna 
zarabiają krocie, część z tych 
działających jest nierentowna. 
Drugi warunek to taka lokaliza-
cja, która pozwala z powodze-
niem rywalizować o koncesję 
– wyjaśnia Jacek Pawluczuk. 
I dodaje: – Od strony formalnej 
droga do uruchomienia kasyna 
jest dosyć wyboista. Minister-
stwo rozpisuje na taką działal-
ność przetarg i określa w nim 
wiele wymagań, w tym koniecz-
ność uzyskania pozytywnej opi-
nii samorządu.

Tej nie udało się jednak 
uzyskać. – W czasie ostatnich 
dwóch tygodni odbyły się dwa 
posiedzenia komisji porządku 
publicznego raszyńskiej rady 
gminy. Na pierwszym komisja 
nie zajęła stanowiska, w mię-
dzyczasie odbyły się konsul-
tacje społeczne i spotkanie 
z mieszkańcami, na drugim po-
siedzeniu komisji negatywnie 
zaopiniowano nasz wniosek 
– informuje przedstawiciel 
Casinos Poland.

Negatywnie zaopiniowanym 
przez komisję porzadku pu-
blicznego wnioskiem zajmie 
się jeszcze rada gminy, ale re-
zultat głosowania jest właściwie 
przesądzony. – Najważniejszym 
argumentem przeciw powstaniu 
kasyna jest to, że hazard ma bar-
dzo negatywny wpływ na ludzi, 
może przybierać formę uzależ-
nienia. Gmina z takiej działalno-
ści nie czerpie żadnych korzyści, 
a wraz z jej rozpoczęciem poja-
wiają się dodatkowe zagrożenia. 
Z tej formy rozrywki nie korzy-
staliby zresztą mieszkańcy, lecz 
osoby spoza naszego terenu – 
informuje Andrzej Zaręba, wójt 
gminy Raszyn.

A czy Casinos Poland będzie 
szukać innej lokalizacji w na-
szym regionie? – Jest już dość 
późno, a formalności trwają. 
Raczej nie zdążylibyśmy przed 
ogłoszeniem przetargu przez mi-
nisterstwo. Następna koncesja 
na Mazowszu wygasa za trzy la-
ta – mówi Jacek Pawluczuk. 
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przyznanie – tłumaczy Jacek 
Pawluczuk, który w Casinos 
Poland odpowiada za inwe-
stycje, w tym również za po-
mysł działalności w Sękocinie. 

Dom gier 
według planów 
miał powstać 
przy jednym 
z hoteli

Marcel pilnie potrzebuje pomocy
PRUSZKÓW
Jeszcze przed porodem 
u chłopca zdiagnozowaną 
ciężką wadę serca. 
Obecnie Marcel Skwarek 
z Pruszkowa ma zaledwie 
pół roku, a już przebył 
kilka operacji. Aby 
mógł normalnie żyć 
potrzebna jest kolejna, 
bardzo kosztowna.

W 12 tygodniu ciąży rodzice Mar-
cela dowiedzieli się, że obraz serca 
ich dziecka jest nieprawidłowy. Le-
karze postawili dokładną diagno-
zę kilka dni później. Stwierdzono: 
„Ciężka wada serca u płodu. Po-
dwójny napływ do pojedynczej ko-
mory o morfologii komory lewej, 
inwersja komór, przełożenie wiel-
kich pni tętniczych, zarośniecie 
zastawki pnia płucnego”. Rodzi-
ce postanowili zrobić wszystko, 
aby ich dziecko żyło. 

Gdy Marcel przyszedł na świat 
22 lipca 2015 r. – Po porodzie do-
stałam synka na chwilkę na ręce, 
wtedy zdążyłam ucałować go i po-
wiedzieć: „Bądź silny i nigdy się nie 

lipca chłopczyk przeszedł opera-
cję zespolenia systemu płucnego 
po prawej stronie. 11 sierpnia zo-
stał zakwalifi kowany do implanta-
cji stentu do lewej tętnicy płucnej. 
Marcel był silny. 24 sierpnia do-
stał wypis do domu.

Obecnie życie chłopca to ciągłe 
podawanie leków, mierzenie satu-
racji i kontrole kardiologiczne. Jego 
rodzice zdecydowali się na konsulta-
cje u prof. Edwarda Malca. Dziecko 
powinno być już po drugim etapie 
leczenia. Jednak na przeszkodzie 

poddawaj”. Następnie Marcelek 
został przewieziony na Oddział 
Patologii Noworodka, gdzie został 
podłączony wlew z Prostinem. Po 
dwóch godzinach od porodu mogli-
śmy iść zobaczyć synka. Jego ma-
lutkie ciałko leżało wśród miliona 
kabelków, które mierzyły jego para-
metry życiowe – mówi Magdalena 
Skwarek, mama chłopca.

27 lipca, pięć dni po porodzie, 
Marcela przetransportowano do 
Centrum Zdrowia Dziecka w Mię-
dzylesiu, na oddział kardiologii. 31 

stoi kwota, jaką należy uiścić za le-
czenie operacyjne. Koszt opera-
cji w niemieckiej klinice to 35,5 
tys. euro. Przewyższa to znacznie 
możliwości fi nansowe rodziców. 
Z pomocą może przyjść każdy
i przekazać choć drobną sumę.

Dodajmy, że najbliższy, 68. bieg 
Parkrun Pruszków (20 lutego, 
godz. 9) poświęcony będzie Mar-
celowi. Hasło imprezy to „Ratuj-
my serduszko Marcela”. 

Jak pomóc? Wystarczy prze-
lać dowolną kwotę na konto fun-
dacji Cor Ifantis: 86 1600 1101 
0003 0502 1175 2150 z dopi-
skiem „Marcel Skwarek”.

Dla wpłat zagranicznych: USD 
PL93 1600 1101 0003 0502 1175 
2024 z dopiskiem „Marcel Skwa-
rek”; EUR PL50 1600 1101 0003 
0502 1175 2022 z dopiskiem 
„Marcel Skwarek”; Kod SWIFT dla 
przelewów z zagranicy: ppabplpk.

Można też przekazać 1 proc. 
podatku. Należy wtedy podać nr 
KRS 0000290273, a w rubry-
ce dotyczącej celu szczegółowe-
go imię i nazwisko dziecka, czyli 
Marcel Skwarek.  (SD) 
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

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

  

Sprzedajemy nieruchomości
Gmina Grodzisk Mazowiecki 13-14 lutego wzięła udział w Targach Mieszkaniowych Murator Expo na Stadionie Narodowym. 

To jeden z elementów promocji oferty sprzedaży nieruchomości przez  Gminę. W naszej ofercie znajdują się m.in.:

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

– nieruchomość położona przy ul. 11 Listopada 6 w Gro-
dzisku Maz., w ścisłym centrum miasta przy deptaku, 
przy którym znajduje się wiele punktów usługowych 
i handlowych. Zabudowana jest budynkiem trzykon-
dygnacyjnym usługowo–mieszkalnym; Forma sprze-
daży: przetarg ustny nieograniczony – II kwartał 2016 r.

W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32 A – sala obsługi mieszkańców, stanowisko nr 1.

INFORMACJE: tel. 22 755 55 34 wew. 220, www.grodzisk.pl

– działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą (5 działek) oraz pod zabudowę bliźnia-
czą (4 działki) w miejscowości Szczęsne, zlokalizowa-
ne ok. 4 km od dworca PKP i ok. 3 km od stacji WKD. 
W okolicy zabudowa mieszkaniowa. Forma sprzeda-
ży: przetarg ustny nieograniczony – kwiecień 2016 r.

– lokal użytkowy o pow. 33,80 m2 przy ul. 11 Listo-
pada 13/15 w Grodzisku Maz. Składa się z dużej sali 
sprzedaży, zaplecza oraz łazienki z WC. Ogrzewanie 
z własnego dwufunkcyjnego pieca gazowego. Forma 
sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony – kwie-
cień 2016 r.

REKLAMA
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PRUSZKÓW
Policjanci z Pruszkowa zaparkowali 
radiowóz na ulicy Bolesława Prusa 
i udali się na interwencję do jedne-
go z mieszkań. Gdy wrócili dostrze-
gli wybitą szybę w ich pojeździe. 
Zdarzenie miało miejsce 17 lutego 
późnym wieczorem. – Już od po-
nad pół godziny trwa interwencja 

policji przy ul. Bolesława Prusa 74. 
Funkcjonariusze przeprowadzają 
oględziny swojego radiowozu jak-
by był obiektem jakiegoś zdarzenia 
– napisał czytelnik w wiadomości 
przesłanej na kontakt@wpr24.pl. – 
Policjanci interweniowali w jednym 
z bloków przy ul. Bolesława Prusa. 

W policyjnym radiowozie
została wybita szyba

Gdy wrócili do radiowozu ujaw-
nili wybitą szybę. Cały czas pro-
wadzone jest postępowanie w tej 
sprawie. To wszystko co mogę na 
obecną chwilę przekazać – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. (SD)

Piątek, 19 Lutego 2016

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
REKLAMA

PODKOWA LEŚNA
Trwa postępowanie, 
które sprawdzi czy 
burmistrz Podkowy 
Leśnej złamał 
prawo zakazujące 
samorządowcom 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 
Artur Tusiński twierdzi, 
że nie został naruszony 
żaden przepis.

Z danych Krajowego Reje-
stru Sądowego wynika, że 
burmistrz Tusiński nadal 
jest członkiem zarządu spół-
ki Project, którą w 2005 r. za-
łożył wraz z żoną. Gdyby tak 
było, włodarzowi groziłyby po-
ważne konsekwencje. Zgodnie 
z przepisami samorządowcy po 
wyborze na swoje funkcje ma-
ją 30 dni na rezygnację z pro-
wadzenia fi rm oraz zasiadania 
w zarządach spółek. Niedopeł-
nienie tego obowiązku może 
skutkować utratą mandatu.

27 stycznia wojewoda ma-
zowiecki zwrócił się do Ra-
dy Miasta w Podkowie Leśnej 
o wyjaśnienie tej sytuacji. Bur-
mistrz miasta-ogrodu deklaruje, 
że złoży odpowiednie oświad-
czenie. – Wojewoda faktycznie 
wszczął postępowanie wyja-
śniające ponieważ takie ma na-
rzędzia i musi ofi cjalnie zwrócić 
się rady miasta, abym mógł zło-
żyć oświadczenie, co oczywiście 
zrobię – mówi Tusiński. I doda-
je: – Nie mam żadnych udziałów 
w spółce ani nie prowadzę dzia-
łalności gospodarczej. Wszystko 
w tej sprawie zostało załatwio-
ne dawno temu w ustawowym 
terminie. Ze swojej strony 
wykonałem, co musiałem. 
Jestem pewny, że postępo-
wanie nie wykaże jakichkol-
wiek nieprawidłowości.  (SD)

Artur Tusiński: 
Nie złamałem 
prawa

EWELINA
LATOSEK

BRWINÓW
Mieszkańcy Brwinowa 
będą mieli okazję,
aby na własne oczy 
zobaczyć rezultat 
generalnego remontu 
Dworku Zagroda. 
Potem na dwa, trzy 
miesiące, obiekt znów 
zostanie zamknięty.

D worek przy ulicy Gro-
dziskiej w Brwinowie 
to jeden z najbardziej 

charakterystycznych zabyt-
ków za teremie gminy. Powstał 
w latach 1905-1910, jego pierw-
szym właścicielem i długolet-
nim mieszkańcem był Zygmunt 
Bartkiewicz, pisarz i regiona-
lista, który budowlę wzniósł 
własnymi rękami. W ostatnich 
latach „Bartkiewiczówka” coraz 
mniej przypominała jednak ar-
chitektoniczną perłę, a coraz 
bardziej zabytkową ruinę. Po 
rocznym remoncie udało się jej 
odzyskać dawny blask. 

Mieszkańcy Brwinowa będą 
mogli się o tym przekonać, ale na 
razie tylko przez dwa dni. W po-
niedziałek (22 lutego) i w sobotę 
(27 lutego) zorganizowane zostaną 
dni otwarte. – Wielu mieszkańców 
zastanawia się, jak dworek wyglą-
da od środka, bo efekt z zewnątrz 
widać, ale wnętrza nie. Aby zaspo-
koić tę ciekawość otwieramy Za-
grodę, ale potem na okres dwóch, 
trzech miesięcy obiekt zostanie 
zamknięty po to, aby uporząd-
kować archiwalia Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa. Zostały już 
przewiezione na miejsce, są prze-
chowywane pod kluczem. Towa-
rzystwo chce ten czas poświęcić 
na inwentaryzację zasobów, więc 
Zagroda stanie się twórczym roz-
gardiaszem – tłumaczy Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.  

Zagroda już w pełnej krasie
Zabytkowy dworek będzie można zwiedzać 22 i 27 lutego

Kiedy Zagroda będzie otwarta 
na dobre? – Chcemy, aby w maju 
obiekt żył już własnym życiem, 
pewnie pojawią się ogniska szkół 
i przedszkoli na zakończenie ro-
ku, koncerty, wystawy, wernisa-
że. Pomysłów na pewno będzie 
sporo. Tym bardziej, że dwo-
rek jest w pełni funkcjonalny 
– zapewnia Kosiński. 

skich, renowację stolarki okien-
nej i drzwiowej zewnętrznej oraz 
wymianę okuć stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wewnątrz budynku 
odnowiono tynki, posadzki zosta-
ły wycyklinowanie i pomalowane, 
a drewniane schody prowadzące 
na piętro wymienione. Pojawiły się 
też wentylacja grawitacyjna i no-
we okucia w odrestaurowanych 
drzwiach. Po rozpoczęciu robót 
okazało się, że konieczne jest wy-
konanie dodatkowych robót, co 
spowodowało, że wzrósł koszt 
remontu budynku. Dodatkowe
prace objęły m.in. przebudowę 
przyłącza elektrycznego oraz 
wymianę instalacji elektrycznej, 
alarmowej i sygnalizacji poża-
rowej. Łączny koszt budowy to 
ponad 1 mln 84 tys. zł. – infor-
muje brwinowski urząd miasta.

Ale to nie koniec. W tegorocz-
nym budżecie na Zagrodę zare-
zerwowano 100 tys. zł. – Chcemy 
zrobić alejki, wykonać prace kon-
serwacyjne w zabytkowym parku, 
doszlifować otoczenie dworku. To 
będzie kolejna perełka Brwinowa, 
po Pałacu Toeplitza w Otrębusach. 
Następny w kolejce będzie Pałac 
Wierusz-Kowalskich – mówi bur-
mistrz Kosiński.  

„Bartkiewiczówkę” będzie moż-
na zwiedzać w poniedziałek 22 lu-
tego (w godz. 10-18) oraz w sobotę 
27 lutego (w godz. 10-16). 

Zakres prac wykonanych przy 
ul. Grodziskiej był bardzo szeroki. 
Rezultat ma zachwycać. – Prace 
remontowe zostały przeprowa-
dzone na terenie wokół budynku, 
a także wewnątrz i na zewnątrz 
dworku. Na terenie posesji po-
wstało m.in. ogrodzenie oraz 
oczyszczono wszystkie rzeźby ka-
mienne. Roboty na zewnątrz ob-
jęły m.in. odkopanie i osuszenie 
fundamentów, wykonanie no-
wych tynków elewacyjnych bu-
dynku, wymianę pokrycia dachu 
i wszystkich elementów dekar-

– Chcemy, aby 
w maju obiekt 
żył już własnym 
życiem – mówi 
burmistrz Kosiński
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Podział Mazowsza?
Tylko statystyczny
REGION
Mazowsze może 
być podzielone. 
Ale nie chodzi 
o wyodrębnienie 
dwóch niezależnych 
województw, ale 
podział statystyczny. 
Stosowny wniosek 
trafi ł już do 
Eurostatu.

Przypomnijmy. Początkowo
rząd nie wykluczał podzia-
łu Mazowsza na dwa odręb-
ne województwa. Zwolenni-
cy takiego rozwiązania pod-
kreślali, że ułatwi to podwar-
szawskim regionom pozyska-
nie większych środków z UE. 
Natomiast przeciwnicy twier-
dzili, że taki podział byłby 
zagrożeniem dla porządku
 gospodarczego.

Okazało się jednak, że po-
dział administracyjny to nie-
jedyne rozwiązanie. Urząd 
marszałkowski od dawna miał 
inną wizję, chodziło o podział 
statystyczny. Na terenie Ma-
zowsza miałyby powstać dwie 
jednostki NUTS-2. I właśnie 
taka propozycja padła pod ko-
niec ubiegłego roku ze strony 
rządu. W połowie lutego do Eu-
rostatu trafi ł wniosek o taki po-
dział Mazowsza.

– Bardzo się cieszę, że na 
wniosek polskiego rządu 
Główny Urząd Statystyczny 
skierował do Eurostatu pro-
pozycję podziału Mazowsza 
na dwie jednostki statystyczne 
drugiego rzędu. Myślę, że to 
kończy wreszcie dyskusję nad 
podziałem administracyjnym, 
nad tym, czy trzeba tworzyć 
nowe województwo mazo-
wieckie i wydzielać wojewódz-
two warszawskie, aby po roku 
2020 móc korzystać z części 
funduszy unijnych. W mojej 
ocenie roztropni ludzie poszli 

po rozum do głowy i mnie ja-
ko marszałka województwa to 
bardzo cieszy – mówi Adam 
Struzik, marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego.

Zdaniem Struzika taki po-
dział nie generuje kosztów 
i nie niszczy tożsamości Ma-
zowsza. Zwiększa też szansę 
subregionów na skorzystanie 
ze środków unijnych.

Jak zatem zostanie podzie-
lone Mazowsze? W pierw-
szej jednostce ma się znaleźć 
Warszawa wraz z dziewięcio-
ma powiatami: grodziskim, 
legionowskim, mińskim, no-
wodworskim, otwockim, pia-
seczyńskim, pruszkowskim, 
warszawskim zachodnim 
i wołomińskim. Drugą jed-
nostkę stworzy pozostała
część województwa.

Eurostat ma czas na prze-
analizowanie wniosku do 
maja. A kiedy statystyczny po-
dział Mazowsza może wejść 
w życie? Wiele wskazuje, że 
1 stycznia 2018 r. 

Czym jest Eurostat? To 
urząd Komisji Europejskiej. 
Zajmuje się sporządzaniem 
prognoz i analiz statystycz-
nych dotyczących obszaru UE, 
m.in. istotnych dla podejmo-
wania decyzji przez orga-
ny wspólnotowe.  (AS)

W pierwszej 
jednostce ma
się znaleźć 
Warszawa wraz 
z m.in. powiatami 
grodziskim 
i pruszkowskim  

Zabytkowy dworek będzie można zwiedzać 22 i 27 lutego
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 4.02.2016r., zostało wszczęte postępowanie  
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Przeszkoda –Paszków o długości ok. 11.6 km.”
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu  
5.02.2015 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie 
warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach 
dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Witolda 
Doboszyńskiego. 
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po 
podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycji,):
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 23/1 (23/2, 23/3), 49 (49/1, 49/2), 50 (50/1, 50/2), 51 (51/1, 51/2), 52 (52/1, 52/2), 53 
(53/1, 53/2), 54 (54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2), 56/1 (56/2, 56/3), 57/4 (57/5, 57/6), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 
71/4 (71/5, 71/6), 72/4 (72/5, 72/6), 73/4 (73/5, 73/6), 79/4 (79/5, 79/6, 79/7), 80/8 (80/19, 80/20), 80/9 (80/21, 80/22), 80/16  
(80/17, 80/18), 85/7 (85/10, 85/11), 86/4 (86/5, 86/6), 93/4 (93/5, 93/6), 94/4 (94/5, 94/6), 99/4 (99/5, 99/6), 100/4 (100/5, 100/6), 
106/4 (106/5, 106/6), 107/4 (107/5, 107/6), 158/4 (158/5, 158/6);
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 10 (10/1, 10/2), 26 (26/1, 26/2), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 67 (67/1, 67/2), 68/6 
(68/13, 68/14), 68/8 (68/15, 68/16), 68/11 (68/17, 68/18), 69/2 (69/4, 69/5), 75/1 (75/2, 75/3); 78 (78/1, 78/2), 80 (80/1, 80/2), 82  
(82/1, 82/2), 83 (83/1, 83/2), 85 (85/1, 85/2), 86/5 (86/7, 86/8), 88 (88/1, 88/2, 88/3), 89 (89/1, 89/2, 89/3), 93/2 (93/4, 93/5, 
93/6), 97/7 (97/8, 97/9), 98/4 (98/9, 98/10), 100 (100/1, 100/2), 110/8 (110/11, 110/12), 120 (120/1, 120/2), 122/1 (122/2, 122/3), 
126 (126/1, 126/2), 133 (133/1, 133/2), 136/1 (136/2, 136/3), 141 (141/1, 141/2), 143/2 (143/3, 143/4), 144 (144/1, 144/2), 145 
(145/1, 145/2), 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2), 151, (151/1, 151/2), 152/4, (152/5, 152/6), 153 (153/1, 
153/2, 153/3), 157 (157/1, 157/2), 174 (174/1, 174/2), 175/1 (175/2, 175/3), 176 (176/1, 176/2), 177/4 (177/5, 177/6), 178 (178/1, 
178/2), 179/183 (179/185, 179/186), 185 (185/1, 185/2), 187/4 (187/5, 187/6), 190/11 (190/14, 190/15), 190/12 (190/16, 190/17), 
190/13 (190/18, 190/19), 191/1 (191/2, 191/3), 197/1 (197/6, 197/7), 197/3 (197/8, 197/9), 197/4 (197/10, 197/11), 198/1 (198/3, 
198/4), 198/2 (198/5, 198/6), 199/1 (199/2, 199/3, 199/4, 199/5), 200/3 (200/9, 200/10, 200/11), 200/6 (200/12, 200/13, 200/14), 
201/2 (201/3, 201/4), 202/2 (202/3, 202/4), 207/5 (207/10, 207/11), 207/6 (207/12, 207/13), 207/8 (207/14, 207/15, 207/16), 207/9 
(207/17, 207/18), 209/4 (209/5, 209/6, 209/7, 209/8), 213 (213/1, 213/2), 221/5 (221/6, 221/7), 223 (223/1, 223/2), 224/1 (224/4, 
224/5), 224/3 (224/6, 224/7), 225 (225/1, 225/2), 226/2 (226/4, 226/5), 226/3 (226/6, 226/7), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2, 
230/3), 237/2, (237/4, 237/5), 237/3 (237/6, 237/7), 238 (238/1, 238/2), 258/2 (258/9, 258/10), 258/4 (258/11, 258/12), 258/6 
(258/13, 258/14), 258/7 (258/15, 258/16), 261 (261/1, 261/2), 276/1 (276/8, 276/9), 276/2 (276/6, 276/7), 276/3 (276/4, 276/5);
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 1/2 (1/3, 1/4), 2 (2/1, 2/2), 3/4 (3/14, 3/15), 3/5 (3/16, 3/17), 5 (5/1, 5/2, 5/3), 6/1 (6/2, 6/3), 
21/1 (21/4, 21/5), 22/5 (22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 22/9 (22/13, 22/14, 22/15), 23/1 (23/2, 23/3); 
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.: 483/5 (483/19, 483/20), 484/2 (484/7, 484/8, 484/9), 484/6 (484/10, 484/11), 487/1 (487/2, 
487/3), 635/6 (635/18, 635/19), 635/7 (635/20, 635/21), 645/7 (645/9, 645/10), 651/4 (651/7, 651/8), 657/5 (657/6, 657/7), 668 
(668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670/1 (670/5, 670/6), 670/2 (670/3, 670/4), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 675 (675/1, 
675/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 681 (681/1, 681/2), 682 (682/1, 682/2), 683 
(683/1, 683/2), 684 (684/1, 684/2), 685/1 (685/3, 685/4), 689/3 (689/5, 689/6), 690 (690/1, 690/2), 691 (691/1, 691/2), 692/1 (692/5, 
692/6), 692/2 (692/3, 692/4), 693 (693/1, 693/2), 694 (694/1, 694/2), 695/1 (695/2, 695/3), 696 (696/1, 696/2), 697/2 (697/4, 697/5), 
700/2 (700/13, 700/14), 700/3 (700/11, 700/12), 701 (701/1, 701/2), 702 (702/4, 702/6, 702/5, 702/7), 712/1 (712/2, 712/3), 715 
(715/1, 715/2), 742 (742/4, 742/5), 743 (743/1, 743/2), 744/3 (744/10, 744/11), 744/5 (744/12, 744/13), 750 (750/1, 750/2), 780/2 
(780/3, 780/4), 781 (781/1, 781/2), 783 (783/4, 783/3), 787 (787/1, 787/2), 788 (788/1, 788/2), 791/2 (791/3, 791/4), 792/4 (792/7, 
792/8), 793/4 (793/5, 793/6), 795/1 (795/2, 795/3), 796/9 (796/12, 796/13), 797/2 (797/7, 797/8), 797/3 (797/5, 797/6), 798/5 
(798/9, 798/10), 824/1, (824/2, 824/3, 824/4), 825/1 (825/2, 825/3), 828/1 (828/2, 828/3), 829/16 (829/17, 829/18), 830/3 (830/4, 
830/5), 841/1 (841/7, 841/8), 866 (866/1, 866/2), 867/1 (867/3, 867/4), 867/2 (867/5, 867/6), 868/1 (868/3, 868/4), 868/2 (868/5, 
868/6), 869 (869/1, 869/2), 871/3 (871/17, 871/18), 871/6 (871/19, 871/20), 871/13 (871/21, 871/22), 871/14 (871/23, 871/24), 
871/15 (871/25, 871/26), 871/16 (871/27, 871/28), 872/11 (872/16, 872/17), 873/3 (873/4, 873/5), 874 (874/1, 874/2), 875/3 (875/5, 
875/6), 876/6 (876/8, 876/9), 878/13 (878/14, 878/15), 884/3 (884/5, 884/6), 886/1 (886/8, 886/9), 888/2 (888/3, 888/4), 889/3 
(889/4, 889/5), 923/1 (923/2, 923/3), 924/2 (924/6, 924/7), 924/3 (924/4, 924/5), 962 (962/1, 962/2), 964 (964/1, 964/2), 976 (976/1, 
967/2), 977 (977/1, 977/2), 2023/4 (2023/5, 2023/6);
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 1/1 (1/3, 1/4), 1/2 (1/9, 1/10, 1/11), 2 (2/6, 2/8, 2/7, 2/9), 3 (3/7, 3/9, 3/8, 3/10, 3/11), 4  
(4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/3 (11/5, 11/6), 11/4 (11/7, 11/8), 12/5 
(12/11, 12/12), 13/3 (13/10, 13/11), 18 (18/1, 18/2), 19/1 (19/4, 19/5), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 
23/2), 24/2 (24/18, 24/19), 24/10 (24/14, 24/15), 24/11 (24/16, 24/17), 24/13 (24/20, 24/21), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 36 (36/1, 36/3, 
36/2), 37/1 (37/14, 37/15), 37/4 (37/18, 37/16, 37/17, 37/19), 37/8 (37/10, 37/11), 37/9 (37/12, 37/13), 38 (38/1, 38/2), 40/1 (40/11, 
40/12), 40/3 (40/15, 40/16), 40/4 (40/13, 40/14), 40/8 (40/17, 40/18), 40/9 (40/19, 40/20), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 42/1 (42/5, 42/6), 
42/2 (42/3, 42/4), 51 (51/1, 51/2), 69 (69/1, 69/2), 70/1 (70/3, 70/4), 71/2 (71/13, 71/14), 71/3 (71/11, 71/12), 71/4 (71/9, 71/10) 
71/5 (71/8, 71/7), 127 (127/1, 127/2), 128/1 (128/43, 128/44), 128/3 (128/45, 128/46), 128/29 (128/47, 128/48), 128/30 (128/49, 
128/50), 128/32 (128/51, 128/52), 212 (212/1, 212/2), 214/2 (214/21, 214/20), 214/6 (241/16, 214/18, 214/19, 214/17), 214/7 
(214/22, 214/23, 214/24), 214/9 (214/29, 214/28), 214/10 (214/31, 214/30, 214/32), 214/11 (214/25, 214/27, 214/26), 215 (215/1, 
215/2), 217 (217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219/3 (219/38, 219/39), 219/5 (219/34, 219/35), 219/9 (219/36, 219/37), 220 (220/1, 
220/2), 222 (222/1, 222/2), 224 (224/1, 224/2), 230/1 (230/7, 230/8), 230/2 (230/5, 230/6), 235/2 (235/9, 235/10), 235/3 (235/7, 
235/8), 235/4 (235/5, 235/6), 236/2 (236/8, 236/9), 236/3 (236/6, 236/7), 398/3 (398/8, 398/9);
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 56/3 (56/21, 56/20), 56/4 (56/23, 56/22), 56/18 (56/25, 56/24), 56/19 (56/27, 56/26), 57/2 (57/36, 
57/35), 57/10 (57/38, 57/37), 57/11 (57/40, 57/39), 57/14 (57/42, 57/41), 57/19 (57/44, 57/43), 57/32 (57/46, 57/45), 57/34 (57/48, 
57/47), 63 (63/2, 63/1), 64/2 (64/28, 64/27), 64/4 (64/30, 64/29), 65/19 (65/22, 65/21), 65/20 (65/24, 65/23), 66 (66/2, 66/1), 72 
(72/2, 72/1), 173 (173/2, 173/1), 181 (181/2, 181/1), 182/1 (182/4, 182/3), 182/2 (182/6, 182/5), 183 (183/2, 183/1), 184 (184/2, 
184/1), 185/4 (185/26, 185/25), 185/24 (185/28, 185/27), 186/4 (186/6, 186/5), 187/9 (187/12, 187/11), 187/10 (187/14, 187/13), 
188/6 (188/15, 188/14), 189/9 (189/12, 189/11), 189/10 (189/14, 189/13), 190/11 (190/14, 190/13), 190/5 (190/9, 190/8), 192/1 
(192/10, 192/9), 192/4 (192/12, 192/11), 193/3 (193/8, 193/7), 193/6 (193/10, 193/9), 194 (194/2, 194/1), 195 (195/2, 195/1), 
217/11 (217/14, 217/13), 217/12 (217/15, 217/17, 217/16), 218/2 (218/7, 218/9, 218/8), 218/4 (218/11, 218/10), 218/5 (218/12, 
218/15, 218/13, 218/14), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/2, 220/1), 222/3 (222/5, 222/6), 222/4 (222/7, 222/8), 223 (223/1, 223/2), 
224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227/1 (227/4, 227/3), 227/2 (227/6, 227/5), 228/1 (228/4, 228/3), 228/2 
(228/6, 228/7, 228/5), 229 (229/2, 229/1), 231/2 (231/3, 231/4), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234/1 (234/3, 234/4), 235/3 
(235/8, 235/9), 236/3 (236/7, 236/8), 237/1 (237/5, 237/6), 237/3 (237/7, 237/8), 237/4 (237/9, 237/10), 238/1 (238/3, 238/4), 238/2 
(238/5, 238/6), 239/1 (239/5, 239/6), 239/3 (239/11, 239/12), 239/4 (239/9, 239/10), 242 (242/3, 242/4), 243 (243/3, 243/4), 244 
(244/3, 244/4), 246/3 (246/36, 246/37), 246/5 (246/38, 246/39), 246/7 (246/40, 246/41), 246/33 (246/44, 246/45), 246/34 (246/46, 
246/47), 246/35 (246/48, 246/49), 252 (252/3, 252/4), 272/9 (272/12, 272/11), 272/10 (272/14, 272/13), 273 (273/2, 273/1), 276 
(276/2, 276/1);
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 78/1 (78/6, 78/7), 78/2 (78/8, 78/9), 78/3 (78/10, 78/11), 78/4 (78/12, 78/13), 78/5 (78/14, 78/16, 
78/15, 78/17), 79/1 (79/6, 79/7), 79/2 (79/4, 79/3, 79/5), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 82/5 (82/7, 82/8), 82/6 (82/9, 82/10), 
83/1 (83/5, 83/6), 83/2 (83/3, 83/4), 84/1 (84/10, 84/11), 84/6 (84/8, 84/9), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87/1 (87/17, 87/18), 
87/2 (87/19, 87/20), 87/3 (87/21, 87/22), 87/4 (87/23, 87/24), 87/6 (87/31, 87/32), 87/12 (87/25, 87/26), 87/13 (87/27, 87/28), 
87/14 (87/29, 87/30), 88/1 (88/6, 88/7), 88/5 (88/8, 88/9), 89/3 (89/6, 89/7), 89/4 (89/8, 89/9), 89/5 (89/10, 89/11), 90 (90/1, 90/2), 
107 (107/1, 107/2), 109/1 (109/5, 109/6), 109/2 (109/3, 109/4), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/3, 112/4), 132/1 
(132/2, 132/3), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162/1 (162/5, 162/6), 162/2 (162/3, 162/4), 163/1 (163/5, 
163/6), 163/2 (163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2), 167/2 (167/4, 167/5), 167/3 (167/6, 
167/7), 168/1 (168/5, 168/6), 173/2 (173/11, 173/12), 173/5 (173/7, 173/8), 173/6 (173/9, 173/10), 174 (174/1, 174/2), 176 (176/1, 
176/2), 177 (177/1, 177/2), 179 (179/1, 179/2), 180/1 (180/7, 180/8), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 184 (184/1, 184/3, 
184/2), 200/1 (200/2, 200/3), 201/1 (201/2, 201/3), 202/3 (202/15, 202/16), 202/4 (202/9, 202/10), 202/7 (202/11, 202/12), 202/8 
(202/13, 202/14), 203/3 (203/6, 203/5), 204/2 (204/20, 204/19), 204/3 (204/22, 204/21), 204/4 (204/23, 204/24), 204/6 (204/25, 
204/26), 204/7 (204/27, 204/28), 384/1 (384/8, 384/9), 384/2 (384/6, 384/7), 385/4 (385/23, 385/24), 385/8 (385/15, 385/16), 
385/11 (385/21, 385/22), 385/12 (385/17, 385/18), 385/13 (385/19, 385/20), 386/34 (386/45, 386/46), 583 (583/1, 583/2);
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 135 (135/1, 135/2), 136 (136/1, 136/2, 136/3), 137 (137/2, 137/1), 139 (139/1, 139/2), 142 
(142/1, 142/3, 142/2), 143 (143/1, 143/3, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/3, 145/2, 145/4), 168 (168/1, 168/2), 169/1 
(169/2, 169/3);
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 123 (123/2, 123/1), 125/2 (125/20, 125/22, 125/19, 125/21), 125/3 (125/32, 125/31), 125/7 
(125/24, 125/23), 125/8 (125/25, 125/26), 125/9 (125/28, 125/27), 125/10 (125/30, 125/29), 126 (126/2, 126/4, 126/1, 126/3), 127/2 
(127/13, 127/15, 127/12, 127/14), 127/5 (127/8, 127/7, 127/9), 127/6 (127/11, 127/10), 128/1 (128/7, 128/8), 128/2 (128/9, 128/10), 
128/3 (128/11, 128/12), 128/6 (128/13, 128/14), 129/3 (129/5, 129/6), 129/4 (129/7, 129/8), 130 (130/1, 130/2), 131 (131/1, 
131/2), 132 (132/1, 132/2), 133/4 (133/26, 133/27), 133/7 (133/30, 133/31), 133/25 (133/28, 133/29), 222 (222/1, 222/2), 223/5 
(223/24, 223/25), 223/9 (223/26, 223/27), 223/10 (223/28, 223/29), 223/14 (223/30, 223/31), 223/18 (223/32, 223/33), 223/19 

(223/34, 223/35), 227/2 (227/6, 227/7), 227/4 (227/8, 227/9), 227/5 (227/10, 227/11, 227/12), 228/1 (228/4, 228/5), 228/3 (228/6, 
228/9, 228/7, 228/8), 229/3 (229/8, 229/7, 229/9), 229/4 (229/11, 229/10), 230 (230/2, 230/1), 231 (231/2, 231/1), 232 (232/2, 
232/1), 233 (233/2, 233/1), 234 (234/2, 234/1), 235 (235/2, 235/1), 236 (236/2, 236/1), 237 (237/2, 237/1), 238 (238/2, 238/1), 
239 (239/2, 239/1), 240/3 (240/31, 240/30), 240/38 (240/41, 240/40), 243/1 (243/4, 243/3), 243/2 (243/6, 243/5), 244/1 (244/4, 
244/3),  244/2 (244/6, 244/5), 246/4 (246/6, 246/5), 247/2 (247/11, 247/10), 248/2 (248/41, 248/40), 248/13 (248/39, 248/38), 250/1  
(250/9, 250/8), 251/1 (251/10, 251/9), 252/1 (252/4, 252/3), 252/2 (252/6, 252/5), 253/1 (253/5, 253/4), 253/3 (253/7, 253/6), 271 
(271/2, 271/1), 272/7 (272/10, 272/9), 272/8 (272/12, 272/11), 276 (276/2, 276/1), 278 (278/2, 278/1), 289 (289/2, 289/1), 291 
(291/2, 291/1), 292 (292/2, 292/1), 293 (293/2, 293/1);

- działki w istniejącym pasie drogowym w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 
166/13, 166/14, 166/15, 166/16, 166/17, 166/18, 166/19, 166/20, 166/21, 166/30, 166/31, 166/32, 166/33;
obręb 0029 Siestrzeń, działki o nr ew.: 109/1, 207/3, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271;
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 4/1,
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 821, 831, 819/1;
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 221;
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 134/1.
- w projektowanym pasie drogowy, do przejęcia w całości pod inwestycję:
gmina Żabia Wola: 
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 61, 63, 68, 69, 70/4, 162
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 68/10, 68/12, 77, 81, 92, 97/1, 97/5, 99, 116/3,  118/4, 134/4, 135, 154/4, 177/3, 179/184, 181/4, 
182/4, 184/4, 186/4, 188/4, 189/5, 189/6, 190/10, 190/7, 190/8, 190/9, 200/8, 214, 226/1, 228/5, 234, 258/5;
gmina Nadarzyn:
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.:500/3, 645/8, 651/5, 667/1, 667/2, 697/3, 699, 700/6, 744/6, 744/8, 744/9, 748, 749, 784/12, 789, 
820, 822, 832, 870, 875/4, 876/7, 963, 978;
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 11/1, 11/2, 24/3, 71/6, 213, 214/5, 221;
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 56/6, 222/2,
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 113/1, 113/2, 167/1, 181, 185/4, 202/5, 202/6, 203/4;
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 134, 138, 140, 141; 
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 223/23, 228/2, 229/6, 245/2, 245/3, 245/4, 248/15, 248/19;

- działki stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie podlegająca podziałowi  pod 
inwestycję:
gmina Żabia Wola: 
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 19, 166/34, 65/1, 67/1;
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 93/3, 97/6, 98/5;
gmina Nadarzyn:
obręb 0001 Nadarzyn, działki nr ew.: 720/2;
obręb 0003 Kajetany, działki o nr ew.: 237.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Żabia Wola:
obręb 0026 Przeszkoda, działki nr ew.: 52 (52/1, 52/2), 48, 112/4;
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 221/5 (221/6, 221/7), 226/3 (226/6, 226/7), 224/3 (224/6, 224/7), 226/2 (226/4, 226/5), 
197/1 (197/6, 197/7), 199/1 (199/2, 199/3, 199/4, 199/5), 191/1 (191/2, 191/3), 258/2 (258/9, 258/10), 276/1 (276/8, 276/9), 
177/4 (177/5, 177/6), 156, 153 (153/1, 153/2, 153/3), 152/4 (152/5, 152/6), 151 (151/1, 151/2), 149 (149/1, 149/2), 146, 148 
(148/1, 148/2), 147 (147/1, 147/2), 136/1, 133 (133/1, 133/2), 97/7 (97/8, 97/9), 89 (89/1, 89/2, 89/3), 98/4 (98/9, 98/10), 93/2 
(93/5, 93/6), 93/3, 86/6, 86/5 (86/7, 86/8), 88 (88/1, 88/2, 88/3), 76/1, 69/2 (69/4, 69/5), 68/8 (68/15, 68/16), 68/6 (68/13, 68/14), 
68/11 (68/17, 68/18), 10 (10/1, 10/2);
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki nr ew.: 1/1, 5 (5/1, 5/2 5/3), 6/1 (6/2, 6/3), 22/5 (22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 23/1 (23/2, 23/3);
obręb 0015 Urzut, działki nr ew.: 220 (220/1, 220/2), 217/11 (217/13, 217/14), 217/12, 218/5 (218/12, 218/13, 218/14, 218/15), 
195 (195/1, 195/2), 185/21, 185/22, 192/4 (192/11, 192/12), 183 (183/1, 183/2), 182/1 (182/3, 182/4), 173 (173/1, 173/2), 56/19 
(56/26, 56/27), 56/4 (56/22, 56/23), 56/3 (56/20, 56/21), 57/34 (57/47, 57/48), 57/31, 64/4 (64/29, 64/30), 64/2 (64/27, 64/28), 
63 (63/1, 63/2), 276 (276/1, 276/2), 222/3 (222/5, 222/6), 222/1, 222/4 (222/7, 222/8), 223 (223/1, 223/2), 229 (229/1, 229/2), 
231/2 (231/3, 231/4), 232 (232/1, 232/2), 237/3 (237/7, 237/8), 237/1 (237/5, 237/6), 238/2 (238/5, 238/6), 238/1 (238/3, 238/4), 
239/1 (239/5, 239/6), 239/3 (239/11, 239/12), 243 (243/3, 243/4), 246/33 (246/44, 246/45), 246/3 (246/36, 246/37), 246/35  
(246/48, 246/49), 246/6, 247, 72 (72/1, 72/2), 
obręb 0010 Rozalin, działki nr ew.: 56/3;
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 168 (168/1, 168/2), 135 (135/1, 135/2), 137 (137/1, 137/2), 136 (136/1, 136/2, 136/3), 139 
(139/1, 139/2), 142 (142/1, 142/2), 143 (143/1, 143/2, 143/3), 145 (145/1, 145/2, 145/3, 145/4), 169/1 (169/2, 169/3), 146/2;
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 78/1 (78/6, 78/7), 78/2 (78/8, 78/9), 79/2 (79/3, 79/4, 79/5), 80 (80/1, 80/2), 78/5 (78/14, 
78/15, 78/16, 78/17), 83/1 (83/5, 83/6), 84/6 (84/8, 84/9), 84/1 (84/10, 84/11), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87/6 (87/31, 
87/32), 89/4 (89/8, 89/9), 89/5 (89/10, 89/11), 91, 106, 132/1 (132/2, 132/3), 185/2, 185/3, 184 (184/1, 184/2), 204/1, 204/2 
(204/19, 204/20), 204/5, 202/4 (202/9, 202/10), 202/7 (202/11, 202/12), 202/8 (202/13, 202/14), 204/7 (204/27, 204/28), 204/4 
(204/23, 204/24), 384/3, 384/2 (384/6, 384/7), 384/1 (384/8, 384/9), 385/13 (385/19, 385/20), 385/12 (385/17, 385/18), 204/3 
(204/21, 204/22), 203/3 (203/5, 203/6), 385/8 (385/15, 385/16), 203/1;
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 235/2 (235/9, 235/10), 237, 224 (224/1, 224/2), 222 (222/1, 222/2), 220 (220/1, 220/2), 219/3 
(219/38, 219/39), 219/9 (219/36, 219/37), 217 (217/1, 217/2), 214/9 (214/28, 214/29), 214/10 (214/31, 214/32), 215 (215/1, 
215/2), 212 (212/1, 212/2), 128/32 (128/51, 128/52), 128/25, 128/1 (128/43, 128/44), 214/7 (214/22, 214/23, 214/24), 128/3 
(128/45, 128/46), 127 (127/1, 127/2), 71/2 (71/13, 71/14), 71/5 (71/7, 71/8), 71/4 (71/9, 71/10), 70/1 (70/3, 70/4), 69 (69/1, 69/2), 
68, 51 (51/1, 51/2), 40/9 (40/19, 40/20), 36 (36/1, 36/2, 36/3), 38 (38/1, 38/2), 39/1, 41 (41/1, 41/2, 41/3), 37/2, 40/1 (40/11, 
40/12), 42/1 (42/5, 42/6), 42/2 (42/3, 42/4), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 24/13 (24/20, 24/21), 23 (23/1, 23/2), 19/1 (19/4, 19/5), 18 
(18/1, 18/2), 13/3 (13/10, 13/11), 11/4 (11/7, 11/8), 3 (3/7, 3/8), 2 (2/1, 2/2, 2/3), 1/2 (1/5, 1/6),;
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 128/1 (128/7, 128/8), 128/6 (128/13, 128/14), 129/4 (129/7, 129/8), 130 (130/1, 130/2), 
133/4 (133/26, 133/27), 133/11, 133/25 (133/28, 133/29), 133/22, 125/2 (125/21, 125/22), 292 (292/1, 292/2), 291 (291/1, 
291/2), 289 (289/1, 289/2), 123 (123/1, 123/2), 91/1, 181/2, 227/3, 227/4 (227/8, 227/9), 227/5 (227/10, 227/11, 227/12), 229/3 
(229/7, 229/8, 229/9), 228/1 (228/4, 228/5), 229/4 (229/10, 229/11), 229/5, 228/3 (228/6, 228/7, 228/8, 228/9), 222 (22/1, 222/2), 
227/1, 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 
237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), 239 (239/1, 239/2), 240/38 (240/40, 240/41), 243/1 (243/3, 243/4), 243/2 (243/5, 243/6), 
244/1 (244/3, 244/4), 245/1, 246/4 (246/5, 246/6), 250/1 (250/8, 250/9), 251/1 (251/9, 251/10), 252/1 (252/3, 252/4), 282, 270, 
276 (276/1, 276/2);
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 841/1 (841/7, 841/8), 839, 483/11, 483/16, 866 (866/1, 866/2), 867/1 (867/3, 867/4), 
867/2 (867/5, 867/6), 483/17, 483/14, 483/8, 869 (869/1, 869/2), 868/2 (868/5, 868/6), 871/6 (871/19, 871/20), 871/13 (871/21, 
871/22), 871/14 (871/23, 871/24), 871/15 (871/25, 871/26), 977 (977/1, 977/2), 974, 976 (976/1, 976/2), 975, 829/16 (829/17, 
829/18), 824/1, 685/1 (685/3, 685/4), 684 (684/1, 684/2), 683 (683/1, 683/2), 682 (682/1, 682/2), 681 (681/1, 681/2), 679 (679/1, 
679/2), 666, 532/3, 500/4, 500/5, 488/4, 484/2 (484/7, 484/8, 484/9), 484/6 (484/10, 484/11), 487/1 (487/2, 487/3), 483/5 
(483/19, 483/20), 720/1, 744/3 (744/10, 744/11), 742 (742/4, 742/5), 750 (750/1, 750/2), 796/9 (796/12, 796/13), 794/4, 794/10, 
795/1 (795/2, 795/3), 793/4 (793/5, 793/6), 2023/3, 2092/3, 2096.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę dróg innych kategorii niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Żabia Wola:
obręb 0029 Siestrzeń, działki nr ew.: 191/1 (191/2, 191/3), 156, 76/1;
gmina Nadarzyn:
obręb 0004 Kostowiec, działki o nr ew.: 23/1 (23/2, 23/3), 22/5 (22/16, 22/17, 22/18, 22/19), 22/9 (22/13, 22/14, 22/15),
obręb 0015 Urzut, działki o nr ew.:  195 (195/1, 195/2), 185/21, 185/22, 184 (184/1, 184/2), 173 (173/1, 173/2), 
obręb 0006 Młochów, działki nr ew.: 169/1 (169/2, 169/3), 168 (168/1, 168/2), 
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 132/1 (132/2, 132/3), 384/1 (384/8, 384/9), 384/2 (384/6, 384/7), 204/4 (204/23, 204/24), 
204/5, 385/12 (385/17, 385/18), 
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 127 (127/1, 127/2), 51 (51/1, 51/2), 212 (212/1, 212/2), 
obręb 0012 Stara Wieś, działki nr ew.: 91/1,
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 839, 483/5 (483/19, 483/20), 483/17, 750 (750/1, 750/2), 500/4, 500/5, 488/4, 780/1, 2096.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.1.8.2015.AK                                                                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Podział Mazowsza?
Tylko statystyczny
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MILANÓWEK
Straż Miejska w Milanówku od dłuż-
szego czasu otrzymywała informa-
cje, że na terenie miasta dochodzi do 
kradzieży pieniędzy z biletomatów. 
W końcu udało się złapać sprawców.
We wtorek 9 lutego ok. godz. 
18.30 dyżurny monitoringu miej-
skiego zwrócił uwagę na obraz 

przekazywany z kamery zamonto-
wanej w pobliżu stacji WKD Milanó-
wek Grudów. Na ekranie było widać 
dwóch podejrzanie zachowujących 
się mężczyzn. Jeden z nich zaczął 
„dobierać się” do biletomatu, pod-
czas gdy drugi stał na czatach. Na 
miejsce natychmiast wysłano załogę 

Wpadli podczas próby 
okradania biletomatu 

straży miejskiej oraz poinformowa-
no o zdarzeniu policjantów z mila-
nowskiego komisariatu. Po dotarciu 
na miejsce strażnicy zastali na sta-
cji tylko jednego mężczyznę. Został 
zatrzymany. Okazało się, że drugi 
zdążył się oddalić. Nie na długo. Po 
godzinie też go zatrzymano. (AS)

Piątek, 19 Lutego 2016

OGŁOSZENIE

Konkurs na nazwę dla Amfi teatru
MILANÓWEK
Jeszcze tylko do końca 
lutego mieszkańcy 
Milanówka mogą zgłaszać 
propozycje nazwy dla 
terenu przy ulicach 
Fiderkiewicza i Krótkiej. 
Autor zwycięskiej 
otrzyma cenną nagrodę.

Amfi teatr lub „dołek” (tak po-
tocznie ten teren nazywają 
mieszkańcy Milanówka) prze-
szedł gruntowną przemianę 
w ubiegłym roku. Nowatorski 
plac zabaw, siłownia plenero-
wa, ławeczka miłości – to tylko 
niektóre elementy, jakie pojawi-
ły się w tym miejscu. 

Jak podkreślają władze mia-
sta-ogrodu, Amfi teatr ma przy-
ciągać mieszkańców i zachęcać 
ich do aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 
– Park ma być atrakcją nie tyl-
ko dla mieszkańców, ale rów-
nież dla turystów – podkreśla 

Krótkiej i Fiderkiewicza. Ale 
uwaga, czasu jest coraz mniej. 
Propozycje można zgłaszać tyl-
ko do końca lutego. – Konkurs 
jeszcze trwa, więc zachęcamy 
wszystkich do udziału w zaba-
wie. Zwłaszcza, że autor zwycię-
skiej propozycji otrzyma aparat 
fotografi czny – mówi Daria Gą-
gała z milanowskiego urzędu.

Termin nadsyłania propozy-
cji nazwy dla Amfi tetaru upływa 

Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. Co więcej, 
uroki tego miejsca, które ofi cjal-
nie oddano do użytku w grudniu, 
poznamy wiosną, gdy poszcze-
gólne „żywe” elementy pokryją 
się zielenią.

Milanowski magistrat za-
chęca mieszkańców do udziału 
w konkursie związanym z Am-
fi teatrem. Chodzi o nową nazwę 
dla terenu zielonego u zbiegu ulic 

dokładnie o godz. 12 w poniedzia-
łek, 29 lutego. Następnie komisja 
konkursowa wybierze najlepsze 
propozycje. Na początku marca 
zostaną one zaprezentowane 
mieszkańcom i to oni zadecydu-
ją, która ze zgłoszonych nazw jest 
najbardziej trafi ona. – Wybór od-
dajemy w ręce milanowian. Amfi -
teatr to miejsce dla mieszkańców 
i chcemy, by to oni zdecydowali 
jak ma się nazywać – podkreśla 
Daria Gągała. – Głosowanie na 
najlepszą propozycję będzie się 
odbywać w formie ankiety inter-
netowej – dodaje.

Nowa nazwa dla Amfi teatru 
zostanie wyłoniona na przełomie 
marca i kwietnia. Uroczyste jej 
ogłoszenie nastąpi najprawdo-
podobniej w kwietniu. Będzie to 
połączone z wiosennym otwar-
ciem parku oraz piknikiem inau-
gurującym imprezy w plenerze. 
Daria Gągała: – Ostatecznej daty 
jeszcze nie wyznaczyliśmy. Wie-
le zależy od pogody.  (AS) 
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku trwa 
likwidacja jednego 
ze złomowisk 
w rejonie ulic Traugutta 
i Żydowskiej. Obszar 
zmieni swoje oblicze, 
powstaną tam
tereny zielone. 

Po raz pierwszy o tym ob-
szarze zrobiło się głośno 
w grudniu 2014 r. Na jego 

miejscu planowano wybudować 
osiedlę bloków mieszkalnych. 
Spotkało się to ze sprzeciwem 
Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Warszawie. Według nich 
powierzchnia znajdującego się 
obok kirkutu jest większa niż 
pokazują to dokumenty i się-
ga terenu, na którym planiści 
zapisali budowę osiedla.

Kilka dni temu rozpoczę-
ła się likwidacja złomowiska. 
Mieszkańcy zastanawiali się, 
co powstanie w jego miejscu, 
czy nie będzie to wspomnia-
ne blokowisko. – Zaplanowa-
liśmy tam stworzenie terenów 
zielonych. Na dzień dzisiejszy 
jest to własność spółki Futura. 
Skończyły się umowy dzierżawy 
z użytkownikami i w tej chwi-
li gmina wydzierżawiła ten 
teren z możliwością później-
szego kupna. Z uwagi na to, że 
jest to teren byłego Cmenta-
rza Żydowskiego chcemy za-
dbać o spokój spoczywających 
tam osób. Tereny zielone będą 
upamiętniały i bezpośrednio 
łączyły się tematycznie z tym 

Powstaną tereny zielone
Obszar w rejonie ul. Traugutta i Żydowskiej zmieni swoje oblicze 

miejscem – wyjaśnia Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Cmentarz został zniszczo-
ny podczas II wojny światowej. 
Ucierpiały głównie nagrobki. 
Część z nich gmina chce odna-

się jeszcze te elementy kom-
pletować, bowiem z pewnością 
znajdują się gdzieś na terenie 
Grodziska – zaznacza Galiński.

Do dziś nie rozwiązano pro-
blemów związanych z wytycze-
niem granic kirkutu. Jak mówią 
urzędnicy, nie ulega wątpliwo-
ści, że od strony torów PKP do 
granicy istniejącej części cmen-
tarza istniał on faktycznie. Są 
też stare plany, które obrazują 
lokalizację tego miejsca, jed-
nak nie są zbyt dokładne. – Kło-
potliwą kwestią jest ustalenie 
granic od strony północnej 
– mówi Galiński.

Przy wejściu do kirkutu od ul. 
Traugutta zachowała się orygi-
nalna brama, która zostanie pod-
dana renowacji. Druga, od strony 
ul. Żydowskiej, jest kopią w do-
brym stanie. Powstaną też tabli-
ce informacyjne, tak, aby każdy 
wiedział jakie wydarzenia były 
związane z tym miejscem. 

leźć. – Choć pewna ilość nagrob-
ków wróciła na cmentarz to już 
nie w to samo miejsce gdzie by-
ły wcześniej. Będziemy starali 

Po raz pierwszy 
o tym obszarze 
zrobiło się 
głośno 
w grudniu 
2014 roku
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Zimą place zabaw 
nie są zazwyczaj 
oblegane. Gdy 
spadnie śnieg dzieci 
wolą jeździć na 
sankach. Jednak 
tegoroczna zima nie 
przypomina tej pory 
roku. Najmłodsi więc 
chętnie korzystają 
z placów zabaw. 

Rodzice zastanawiają się 
czy zabawki są bezpieczne. 
– Pogoda zachęca do spędza-
nia czasu na świeżym powie-
trzu, zwłaszcza z dziećmi. 
Pytanie tylko, czy place za-
baw są już odpowiednio przy-
gotowane – zauważa Mariola.

– Wszystkie miejsca za-
baw przechodzą systema-
tyczne przeglądy. Zabawki 
na nich są sprawne i bez-
pieczne, więc nawet teraz 
dzieci mogą z nich korzystać 
– twierdzi Elżbieta Jakub-
czak- Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

Planowany jest też re-
mont jednego z placów za-
baw. – Obecnie przygoto-
wujemy kosztorys inwe-
storski i przedmiar robót 
dla placu zabaw w Parku 
Kościuszki. Chodzi o duży 
plac dla młodszych dzieci. 
W bezpiecznej nawierzch-
ni pojawiły się dziury, które 
wcześniej załataliśmy, ale 
nie wygląda to zbyt dobrze. 
Dlatego chcemy wymie-
nić nawierzchnię na nową 
– mówi Elżbieta Jakub-
czak- Garczyńska.  (AS)

Place zabaw 
po przeglądach

Obszar w rejonie ul. Traugutta i Żydowskiej zmieni swoje oblicze 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, 
że w dniu 08.01.2016  r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od 45+155.22 do km 45+414.97 
w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.”
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarządca Drogi – Wójt Gminy 
Jaktorów.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem 
- numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach  
- numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 0013 Międzyborów: 
367/1, 367/2 (367/3, 367/4), 404/17, 404/18, 404/19, 404/20 (404/22, 
404/23), 404/21, 433/1, 433/2 (433/3, 433/4), 434/1, 434/2 (434/3, 
434/4), 441/1 (441/3, 441/4), 441/2  (441/5, 441/6), 523/5, 523/6 
(523/7, 523/8), 784, 785/1, 786/1, 787/1, 787/2 (787/5, 787/6), 803/1, 
803/2, 804;

obręb 0014 Sade Budy: 216/6 (216/12, 216/13), 216/7 (216/14, 216/15), 
216/8 (216/16, 216/17), 216/9 (216/18, 216/19), 217/1, 217/24 (217/49, 
217/50), 217/25, 217/44 (217/47, 217/48), 217/46 (217/51, 217/52).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 
– śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
    WI-II.7820.2.1.2016.MP

Pamięć o żydowskich 
mieszkańcach Grodziska 
GRODZISK MAZOWIECKI
W 75. rocznicę 
likwidacji getta 
w Grodzisku 15 lutego 
odsłonięto pomnik 
poświęcony żydowskim 
mieszkańcom miasta.

– Czuć było doniosłość każdego 
wypowiedzianego słowa, każde-
go wykonanego gestu. Wszyscy 
mieli poczucie wielkości chwi-
li naszej małej ojczyzny – infor-
muje Jacek Grabowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.

Grodziszczanie w doniosły 
sposób uczcili pamięć Żydów, 
którzy dawniej licznie zamiesz-
kiwali tereny ich miasta. Uro-
czystość rozpoczęła się o godz. 
18 u zbiegu ul. Żwirki i Wigu-
ry oraz 11 Listopada. Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska oraz Anna Chipczyń-
ska, przewodnicząca zarządu 
Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Warszawie podkreślili, 

jak ważną rolę odegrali Żydzi 
w tworzeniu historii miasta. 
Następnie odczytano psalm 188 
z biblii, a modlitwę „Boże pełen 
miłosierdzia” odmówił ks. Woj-
ciech Lemański.

Uczestnicy uroczystości prze-
szli na miejsce dawnej synago-
gi, czyli w miejsce zbiegu ul. 17 
Stycznia i Obrońców Getta. To tu 
odsłonięto pomnik poświęcony 
pamięci żydowskich obywateli 
Grodziska. Obchody zwieńczono 
koncertem „Kołysanki na wiecz-
ny sen” w Centrum Kultury.

Przed wybuchem II wojny 
światowej co piąty mieszkaniec 
Grodziska wyznawał judaizm. 
W czasie okupacji na terenie 
miasta hitlerowcy utworzyli get-
to. Tuż przed jego likwidacją (w lu-
tym 1941 roku) przebywało w nim 
ok. 6 tys. osób. Potem trafi li do hi-
tlerowskich obozów zagłady...  

Uroczystość odsłonięcia po-
mnika była istotnym elementem 
Grodziskich Spotkań Wielokul-
turowych, czyli „Splotów”.   (SD)
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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

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

 ► Fryzjerkę i manicurzystkę 607052845 

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny 
w m. Moszna Parcela. Tel. 0 608 69 69 29 

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

 ► SERWISANT – MECHANIK MASZYN 
PAKUJĄCYCH SOKOŁÓW k/JANEK - 502 259 383 
e-mail: SERVICE@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Szukasz dodatkowej pracy? Jesteśmy 
stabilnym pracodawcą. Dołącz do nas 
i zostań DORADCĄ KLIENTA w branży 
fi nansowej.Wymagany wiek pow.25 lat. 
Tel.517-090-224, e-mail:
rekrutacja.eden@edenfi nance.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, weekendy 
w domu Tel.798-365-748 

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działkę budowlaną 1060 m2 w Piastowie 
796 573 006 

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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię 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

Dam pracę

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam AUDI A2, silnik 1.4, 
rok produkcji 2001, cena 9000,00 zł 
do negocjacji 504 204 700 

Sprzedam

 ► Komputery i Laptopy Sprawne Od 90zł 
509 909 232

 ► 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 
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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

Mężczyzn  
do produkcji wyrobów

gumowych,  
praca stała Pruszków.

Kobiety  
do pracy chałupniczej.

22 728 25 00

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 
gmina Raszyn woj. mazowieckie 

wydzierżawi część działki 21/4 (o powierzchni około 
200 m kw., bez wydzielenia geodezyjnego), położo- 
nej we wsi Puchały przy ul. Centralnej (sąsiedztwo 
cmentarza) gmina Raszyn. Oferty należy składać 
do dnia 01.03.2016 r do godz. 12.00  do Instytu-
tu do sekretariatu dyrektora  Falenty al. Hrabska 3  
05-090 Raszyn.

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl , 696 437 501 
 ► 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

 ► Elektryczne instalacje, pomiary, przeglądy, 
naprawy. Domy, mieszkania, sklepy.
Uprawnienia 20 kV ''E" i ''D''. Tel.737 469 987 

 ► Filmy z drona 533099311 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Glazura, wykończenia wnętrz, 696 951 187 

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

Pamięć o żydowskich 
mieszkańcach Grodziska 

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach  
Al. Hrabska 3, gmina Raszyn woj. mazowieckie ogłasza 
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudo-
wanej  działka  nr 6/168 o powierzchni 83 m2 w Poznaniu- 
Strzeszynie, cena wywoławcza działki wynosi 6 101,00 zł. 

Ofertę przetargową należy złożyć w zamkniętej kopercie w ter- 
minie do dnia 15.03.2016 r. do godziny 12:00, na adres: In-
stytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, Al. Hrabska 3, 
05-090 Raszyn woj. Mazowieckie. O dopuszczeniu do przetar-
gu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do Instytu-
tu. Oferta winna zawierać  oferowaną cenę w wysokości netto, 
dane o oferencie, dowód wpłaty wadium. Otwarcie ofert nastąpi  
w dniu 15.03.2016 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu w Falen-
tach. Kryterium wyboru oferty jest cena. W razie przyjęcia oferty 
do oferowanej kwoty zakupu zostanie doliczony należny poda-
tek od towarów i usług. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na 
konto Instytutu w Bank BPH SA nr 65 1060 0076 0000 3210  
0022 0273 najpóźniej do godz. 12.00 dnia 15.03.2016r.  

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

 ► Skuteczne i przyjazne szkolenie psów 
533099311, 793193743

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

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

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

Duży wybór asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

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

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


