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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Zapowiada się koniec 
drogowego koszmaru 
w Pruszkowie. 
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
poszerzy fragment 
Al. Jerozolimskich. 
Wiele wskazuje 
na to, że inwestycja 
wystartuje 
i zakończy się 
jeszcze w tym roku.

N ie ma chyba kierow-
cy, który nie słyszałby 
o pruszkowskim „wą-

skim gardle”. Chodzi o przewę-
żenie w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 719, tuż przy stadionie Zni-
cza. O planach poszerzenia tego 
800-metrowego odcinka mówi 
się od kilku lat. I od lat ta bardzo 
ważna (nie tylko dla Pruszkowa) 
inwestycja jest przekładana. Dro-
ga nr 719 ciągnie się od miejsco-
wości Kamion przez Grodzisk 
Mazowiecki, Milanówek, Pod-
kowę Leśną, Otrębusy, Brwinów, 
Kanie, Nową Wieś, Pruszków, 
Reguły aż do Warszawy. Każdego 

Poszerzenie odcinka Al. Jerozolimskich w Pruszkowie może nastąpić jeszcze w tym roku
dnia korzystają z niej tysiące 
zmotoryzowanych. 

Lokalne władze już kilka lat 
temu rozpoczęły starania o po-
szerzenie tej drogi. Same nie 
mogły jednak wiele zdziałać. 
Droga należy bowiem do Sa-
morządu Województwa Ma-
zowieckiego, który do tej pory 
nie za bardzo interesował się 
naszym regionem. To się jed-
nak zmieniło. Informacje o tym, 
że plany poszerzenia prusz-
kowskiego „wąskiego gardła” 
zaczynają się materializować 
pojawiły się w ubiegłym roku. 
Dziś już wiadomo, że odcinek 
Al. Jerozolimskich między uli-
cami Partyzantów i Bohaterów 
Warszawy rzeczywiście zosta-
nie poszerzony. 

– Ta inwestycja będzie pro-
wadzona wspólnie z Miejs-
kim Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Obecnie 
pracujemy jeszcze nad spe-
cyfikacją przetargową. Do-
pinamy ostatnie szczegóły. 
Niebawem będziemy ogła-
szać postępowanie. Zdajemy 
sobie sprawę, że w przypad-
ku tego przedsięwzięcia każ-
dy dzień jest cenny – zaznacza 
Monika Burdon, rzecznik 

Reklama

prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. Tę in-
formację potwierdzają również
wodociągowcy. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji chce 
przebudować magistralę wodo-
ciągową DN600 w pasie drogi 

bo
lo

 s
ko

c
zy

la
s

„Wąskie gardło” wreszcie zniknie 
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Kolejne targi, 
kolejny sukces

PRUSZKÓW

Wystawcy zgodnie 
podkreślają, że dla nich 9. edycja 
WPR Targów Nieruchomości 
i Wnętrz była bardzo udana. 
Zadowoleni też są goście 
imprezy. W miniony weekend 
pruszkowską Halę Znicz 
odwiedziło blisko 2 tys. osób.  3

wojewódzkiej na odcinku od 
ulicy Topiel do  ul. Przeciętnej. 
Wodociągowcy z realizacją tej 
inwestycji czekali na drogo-
wców. Bez przejęcia terenów 
pod poszerzenie 719 nie mogli 
ruszyć z pracami. – Zgodnie 
z ustaleniami prace związane 

z rozbudową drogi i przebudo-
wą magistrali będą przebiegać 
jednocześnie – podkreślają. 
Z jednej strony to oszczędność 
pieniędzy, a z drugiej mniejsze 
utrudnienia dla kierowców. 

Poszerzenie odcinka Al. Jerozolimskich w Pruszkowie może nastąpić jeszcze w tym roku

Toksyczne 
wysypisko

NADARZYN

Bańki z chemikaliami 
porozrzucane były przy 
ul. Dworskiej w Szamotach. 
Sprawa wraz z dokumentacją 
fotografi czną i potwierdzeniem 
usunięcia groźnych substancji 
została zgłoszona na policję.  4

JAKTORÓW
Na marcowej sesji rady 
gminy w Jaktorowie 
mieszkańcy
oprotestowali dwie 
inwestycje, które 
mogą powstać 
w ich okolicy. 

Protest w Jaktorowie nadal nie cichnie 
Domagali się również obecności 
wójta na posiedzeniach rady, wy-
pomnieli brak postępów w spra-
wie zmiany przebiegu linii 400kV. 
Ostry spór na linii mieszkańcy – 
władze gminy trwa od kilku mie-
sięcy. Jego kulminacja nastąpiła 
podczas styczniowego posiedzenia 

radnych. Sesji nie udało się dokoń-
czyć, przerwano ją przed czasem. 
Początkowo merytoryczna dys-
kusja zmieniła się w słowną prze-
pychankę, przerywaną na zmianę 
gwizdami i okrzykami, w pewnym 
momencie doszło nawet do wyry-
wania sobie mikrofonu.   

Co budzi tak silne emocje? 
Przede wszystkim możliwość re-
alizacji dwóch lokalnych inwestycji 
–  przetwórni odpadów z tworzyw 
sztucznych i produkcji folii, która 
miałaby powstać przy ulicy Szyma-
nowskiego oraz przetwórni odpa-
dów i produkcji karmy dla zwierząt 

przy ul. Skokowskiego. Nie maleje 
też sprzeciw wobec możliwości ulo-
kowania Jaktorowa na trasie pla-
nowanej linii 400kV. Pod adresem 
wójta gminy padają zarzuty o bier-
ność i lekceważenie mieszkańców.
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Kiedy karetka 
dla Piastowa?

PIASTÓW

Do rozwiązania cały czas 
pozostaje problem braku 
karetki pogotowia stacjonującej 
w Piastowie. Co prawda 
przychodnia Piastun ma do swojej 
dyspozycji ambulans, ale służy 
on tylko jej pacjentom.  7

Budowa 
czeka na start

RASZYN

Przedszkole przy ulicy 
Poniatowskiego powinno być 
gotowe we wrześniu 2017 r. 
– Na przełomie marca i kwietnia 
planujemy ogłosić przetarg na 
rozpoczęcie budowy – mówi 
Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.  5
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KONKURS
Pamiętacie telewizyjny program 
„Śpiewające fortepiany”? Brały w nim 
udział trzyosobowe drużyny, który-
mi dowodzili pianiści Czesław Majew-
ski i Janusz Tylman. Ich „wsparciem” 
byli aktorzy, piosenkarze, prezen-
terzy telewizyjni, a czasem polity-
cy. Wspólnie rozwiązywali muzyczne 

zagadki i wykonywali największe 
przeboje. Teraz „Śpiewające fortepia-
ny” w koncertowej formule odwiedzą 
Matecznik Mazowsze w Otrębu-
sach. W programie przewidziano zna-
ne utwory muzyki klasycznej i oper, 
melodie ze światowych musica-
li, ballady. Dla naszych czytelników 

Wygraj zaproszenia 
na „Śpiewające Fortepiany”

przygotowaliśmy konkurs, w któ-
rym do wygrania będą zaproszenia 
na koncert. Zachęcamy do śledzenia 
portalu wpr24.pl. Konkurs już  
w najbliższy wtorek. Start koncertu: 
16 kwietnia, godz. 19. Miejsce: Matecz-
nik Mazowsze, ul. Świerkowa 2,  
Otrębusy. Bilety 85 i 95 zł. (AS)

Piątek, 18 Marca 2016
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RASZYN
Trasa linii 703 nie uległa 
zmianie, ale liczba 
przystanków tak. To efekt 
porozumienia władz 
Raszyna i Nadarzyna.

Latem ubiegłego roku prace pro-
wadzone przy budowie odcinka 
drogi ekspresowej S8 wymusiły 
zmiany przebiegu linii 703, 711 
i 733. Po zakończeniu robót na 
poprzedni szlak wrócił tylko je-
den autobus. Mieszkańcy Janek 
i Wolicy mogli korzystać wy-
łącznie z usług linii 711. Z cza-
sem stawało się to coraz bardziej 
uciążliwe. Mniej autobusów to 
gorsze warunki komunikacyjne.

W końcu nad problemem po-
chylili się włodarze Nadarzyna 

i Raszyna. Chodziło o kwestię linii 
703, która przejeżdżała przez gmi-
nę Raszyn, jednak zatrzymywała 
się tylko przy centrum handlo-
wym Janki. Naciski mieszkań-
ców sprawiły, że samorządowcy 
postanowili znaleźć rozwiąza-
nie. – Zawarliśmy porozumienie 
z gminą Nadarzyn dotyczące za-
trzymywania się autobusów linii 
703 w Raszynie i Jankach – mówił 
nam kilka tygodni temu Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna.

Gminy osiągnęły też poro-
zumienie w kwestii finansowa-
nia i każda z nich będzie płaciła 
20 proc. kosztów związanych 
z utrzymaniem autobusów. Wło-
darze gmin chcieli, aby zmia-
ny obowiązywały od 15 marca. 
Wiele w tej kwestii zależało od 

Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie, który musiał 
dostosować rozkład jazdy oraz 
przygotować infrastrukturę przy-
stankową. Wszystko udało się 
dopiąć na ostatni guzik i miesz-
kańcy Janek oraz Wolicy mogą 
już w pełni korzystać z dwóch 

linii autobusowych. – Na wnio-
sek Urzędu Gminy Nadarzyn od 
dnia 15.03.2016 r. od początku 
kursowania linii dziennych linia 
703 będzie obsługiwać wszyst-
kie przystanki znajdujące się na 
jej trasie na terenie gminy Raszyn 
– informuje ZTM.  (JM) 

Linia 703 na wszystkich przystankach
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A utrudnienia będą. W ramach 
rozbudowy oprócz nowej dwu-
pasmowej jezdni konieczna bę-
dzie przebudowa obu krzyżówek 
w Al. Jerozolimskich. Jeśli dro-
gowcy zdecydują się na całko-
wite wyłączenie odcinka 719 od 
Bohaterów Warszawy do Party-
zantów, to kierowcy muszą przy-
gotować się na komunikacyjny 
paraliż Pruszkowa. Wyłącze-
nie z ruchu skrzyżowania przy 
stadionie Znicza utrudni prze-
dostanie się do centrum miasta 
od strony Warszawy i Piastowa. 
Problem może pojawić się tak-
że przy wjeździe na wiadukt 
w ciągu ul. Poznańskiej (718). 
W przypadku zamknięcia skrzy-
żowania będzie to możliwe wy-
łącznie od strony ul. Prusa. Do 
stolicy będzie można dostać się 
tylko przez autostradę A2, Pia-
stów (zniszczoną ul. Warsztato-
wą) lub przez Pęcice i Reguły. 

Drogowcy przyznają, że pla-
nów organizacji ruchu na czas 
remontu jeszcze nie ma. Jed-
nocześnie podkreślają,  że 
wyłączenie tego niespełna ki-
lometrowego fragmentu dro-
gi dla miasta oznacza ogromny 
problem komunikacyjny. – Za 
organizację ruchu będzie odpo-
wiadał wykonawca. Na tę chwi-
lę nie mamy wytycznych co do 
jej przygotowania. Jednak nie 
wyobrażam sobie całkowitego 
zamknięcia tego odcinka drogi 
– zaznacza Zbigniew Ostrowski, 
dyrektor MZDW. – Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby etapowa-
nie inwestycji. Ruch odbywałby 
się normalnie, a obok powsta-
wałaby nowa jezdnia. Później 
samochody mogłyby korzystać 
z nowej nitki. My zajęlibyśmy 
się remontem, a tak naprawdę 

Poszerzenie 800-metrowego odcinka Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie może nastąpić jeszcze w tym roku  

Dokończenie ze str. 1

„Wąskie gardło” zniknie

arterii Pruszkowa, a o wymia-
nę nawierzchni. Wielu kierow-
ców podkreśla, że zbyt szybki 
przejazd tą drogą, zwłaszcza 
prawym pasem, może zakoń-
czyć się uszkodzeniem auta. 
– Chcemy wszystko zrobić za 
jednym zamachem i posze-
rzenie, i wymianę nakładki. 
Frezowanie nawierzchni na 
całej długości al. Wojska Pol-
skiego będziemy wykonywać 
w nocy i w weekendy, tak, by 
oddziaływanie na ruch było 
jak najmniejsze – podkreśla  
Zbigniew Ostrowski. 

Drogowcy chcą, by przebudo-
wa „wąskiego gardła” w Al. Je- 
rozolimskich została wykona-
na w czasie jednego sezonu bu-
dowlanego. To może oznaczać, 
że inwestycja miałaby swój 
start i finisz jeszcze w tym ro-
ku. Wiążących terminów jed-
nak nie podają. Ostrowski: 
– To duża i kosztowna inwe-
stycja. Szacujemy, że pochłonie  
ok. 46 mln zł. Finansowanie jest 
rozłożone na dwa lata, ale samo 
przedsięwzięcie chcemy zreali-
zować jak najszybciej. 
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budową od podstaw starej nitki. 
Podobne rozwiązanie było zasto-
sowane podczas ubiegłorocznej 
przebudowy mostu nad Utratą 
w Pruszkowie – dodaje.

To jednak nie koniec inwes- 
tycji w Pruszkowie. Mazo- 
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz- 
kich chce również wykonać 
remont al. Wojska Polskiego. 
I to na całej długości – od wspo-
mnianego mostu na Utracie 
aż do granic miasta. Nie cho-
dzi jednak o generalną prze-
budowę jednej z głównych 

Drogowcy chcą, 
by przebudowa 
„wąskiego 
gardła” została 
wykonana w czasie 
jednego sezonu 
budowlanego

PRUSZKÓW
O planach budowy 
centrum handlowego 
Manhattan mówi 
się w Pruszkowie od 
dawna. Przygotowania 
nabrały tempa.

Na terenie dawnego targowi-
ska Manhattan przy ul. Prusa 
ma powstać galeria handlowa 
i osiedle mieszkaniowe. Jak 
przedstawia się to w liczbach? 
280 mieszkań, 13 tys. mkw. 
powierzchni handlowej, 570 
miejsc parkingowych. Do tej 
pory prezentowano tylko wi-
zualizacje centrum handlowe-
go Manhattan. Ale jest postęp, 
gdyż inwestor – Grupa Kapita-
łowa Rekord – ma już pozwo-
lenie na budowę galerii.

Finał prac planowany jest na 
trzeci kwartał 2017 r. Budowa 
powinna więc ruszyć niedługo. 
– Póki co nie spieszymy się ze 
startem. W pierwszej kolejno-
ści chcemy zamknąć kwestię 
komercjalizacji obiektu. Zale-
ży nam na podjęciu współpracy 
z doświadczonymi najemcami, 
którzy będą w stanie w jak naj-
większym stopniu zadowolić 
klienta – mówi Wiesław Go-
win, prezes zarządu Grupy Ka-
pitałowej Rekord.

Komercjalizacją powierz- 
chni handlowej zajmuje się 
firma Cushman & Wake-
field. Wiadomo już, że jednym 
z najemców będzie sieć Piotr  
i Paweł. Trwają rozmowy z ko- 
lejnymi najemcami.  (AS)

Manhattan
nabrał tempa

Nowa Stacja ma 
powstać ok. 300 m 
od dworca PKP 

Wybrano generalnego 
wykonawcę Nowej Stacji
PRUSZKÓW
To kolejny krok naprzód. 
Deweloper, ECC Real 
Estate, podpisał 
kontrakt z firmą 
Karmar S.A. na budowę 
centrum handlowego 
w Pruszkowie – Nowej 
Stacji. Obiekt ma zostać 
oddany do użytku  
w IV kwartale 2017 r.

Nowa Stacja nie będzie wyłącz-
nie miejscem do robienia zaku-
pów. To nowoczesne centrum 
handlowo-rozrywkowe pomie-
ści też multipleks kinowy, klub 
fitness, szkołę tańca, sezonowe 
lodowisko, a nawet strefy zabaw 
dla dzieci i ściankę wspinaczko-
wą. Obiekt ma powstać ok. 300 m 
od dworca PKP. Kierowcy będą 
mieli gdzie zaparkować pojazdy, 
bowiem przewidziano 800 miejsc 
dla aut. To wszystko zmieści się na 
powierzchni 27 tys. mkw.

Deweloper właśnie podpisał 
kontrakt na realizację Nowej 
Stacji. – Powierzamy budowę 
Nowej Stacji partnerowi z po-
nad 25–letnim doświadczeniem. 
Współpraca z firmą Karmar S.A. 
daje gwarancję sprawnego i ter-
minowego ukończenia inwesty-
cji. Cieszę się, że już w przyszłym 
roku mieszkańcy Pruszkowa bę-
dą mieli dostęp nie tylko szero-
kiej oferty handlowej i usługowej, 
ale także do rozrywki i aktywne-
go stylu życia bez konieczności 
wyjazdu do Warszawy – mówi 
Maciej Krzewiński z zarządu 
ECC Real Estate.

Firma Karmar S.A. w swoim 
portfolio może pochwalić się bu-
dową 10 centrów handlowych 
na terenie Polski, w tym dwóch 
warszawskich: Wola Park i Ar-
kadia. – Nasza wiedza i kom-
petencje, zdobywane podczas 
realizacji projektów o różnej 
skali i przeznaczeniu są gwa-
rancją terminowego i rzetelne-
go wykonania inwestycji Nowa 
Stacja – mówi Gilles Leonard, 
członek zarządu Karmar S.A.

Nie wiadomo jeszcze jakie do-
kładnie sklepy pojawią się w pla-
nowanym centrum handlowym, 
ale deweloper podaje, że będzie 
ich ok. 120. Póki co spółka ECC 
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Real Estate podpisała umowę 
z brandem odzieżowym H&M. 
Będzie to pierwsze takie miej-
sce w Pruszkowie, które zapew-
ni ofertę handlową, rozrywkową 
i sportową w jednym budynku.

Inwestor wypracował wspól-
nie z pruszkowskim starostwem 
odpowiednie rozwiązania komu-
nikacyjne. Wybudowane zosta-
ną dwie nowe drogi dojazdowe 
do Nowej Stacji. Na ich skrzy-
żowaniu z ul. Sienkiewicza po-
jawią się dwa ronda: w rejonie 
ul. Stalowej i tuż obok siedziby 
straży pożarnej.  (SD)
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PIASTÓW
Chcesz zmierzyć się z językowy-
mi łamańcami? Okazja nadarzy 
się w Piastowie, gdzie odbędzie się 
„Gżegżółka”, czyli pierwsze miejskie 
dyktando. Uczestnicy zostaną po-
dzieleni na grupy: z dwóch ostatnich 
klas podstawówki, z gimnazjum, 
ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 

tych, którzy są pełnoletni i eduka-
cję mają za sobą. Młodszych czeka-
ją szkolne eliminacje, dorośli mogą 
zgłaszać się bezpośrednio do pia-
stowskiego urzędu (mailowo na 
adres sekretariat@piastow.pl lub 
telefonicznie 22 770 52 50) i zosta-
ną automatycznie dopuszczeni do 

„Gżegżółka”, czyli pierwsze 
miejskie dyktando

dyktanda. Wielki sprawdzian znajo-
mości ortografii odbędzie się 3 kwiet-
nia, o godz. 15.w sali konferencyjnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pia-
stowie. Warto pamiętać o zabraniu 
ze sobą przynajmniej dwóch długo-
pisów (pisanie ołówkiem nie jest do-
zwolone) i... czytelnym pisaniu. (EL)

Bobry znów „zabrały” się za drzewa 
PRUSZKÓW
Bobry nie dają za  
wygraną. Nadgryzły 
kolejne drzewa 
w pruszkowskim 
Parku Potulickich.

O „działalności” tych cieka-
wych stworzeń informowali-
śmy już jakiś czas temu. Teraz 
do tematu wracamy. – Bobry 
znów atakują w Parku Po-
tulickich, a także przy rzece 
Utracie – napisał jeden z na-
szych czytelników na adres  
kontakt@wpr24.pl.

Miasto zapewnia, że zabez-
pieczyło niektóre drzewa. – 
W grudniu 2015 roku zostały 
podjęte prace mające na celu 
zabezpieczenie drzew w obrę-
bie „działania” bobrów przed 
uszkodzeniami. Polegały one 
na opalikowaniu miejsc przy 
wskazanych drzewach, najbar-
dziej narażonych na zniszcze-
nie przez bobry, założeniu na 
paliki siatki stalowej powle-
kanej o wysokości ok. 1 metra, 
zabezpieczeniu siatki i pali-
ków preparatem – repelentem 
odstraszającym. Uszkodzo-
ne, a właściwie zniszczone 

Jednak problem wrócił. Bo-
bry nagryzają kolejne drzewa, 
co może mieć niedobre skutki 
(drzewostany mogą zostać po-
walone, niewykluczone są podto-
pienia z powodu nagromadzenia 
wody). – Ewentualne zabez-
pieczenia drzew przed nowymi 
uszkodzeniami będą realizowane 
na bieżąco ze środków budżetu 
gminy. Środki te nie są wyodręb-
nione oddzielnie z przeznacze-
niem na powyższy cel, natomiast 
w miarę potrzeb będą wykorzy-
stywane ze środków finansowych 
przeznaczonych na utrzymywa-
nie zieleni – wyjaśnia Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska.  (JM) 

wcześniej drzewa, wierzby, zo- 
stały pozostawione przy brze-
gach stawów celowo, aby ewen- 
tualne działania bobrów sku- 
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KAJETANY
Fani rocka z niepokojem 
przyjęli wiadomość 
o pogarszającym 
się słuchu Briana 
Johnsona – wokalisty 
kultowej grupy  
AC/DC. Chce mu 
pomóc wybitny polski 
otolaryngolog, dyrektor 
Światowego Centrum 
Słuchu w Kajetanach.

68-letni frontman AC/DC 
z powodu kłopotów ze słuchem 
zmuszony był przerwać trasę 
koncertową. Prof. Henryk Ska-
rzyński zaprasza Johnsona do 
swojej placówki. Jego zdaniem 
nowoczesne metody leczenia 
umożliwiają odzyskanie słu-
chu nawet w przypadkach cał-
kowitej głuchoty. – Dziennie 
w Światowym Centrum Słu-
chu przeprowadzanych jest 
około 60 – 70 operacji popra-
wiających słuch. W 98,7 proc. 
operacje są planowane i więk-
szość przeprowadzana w dniu 
przyjęcia pacjenta. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wsz-
czepienie dotychczas blisko 
4700 implantów słuchowych, 
co sytuuje Instytut w czołówce 
światowej – czytamy na stronie 
internetowej placówki.

Czy muzyk skorzysta z za-
proszenia do Kajetan?  (EL)

Johnson leczony 
w Kajetanach?

PRUSZKÓW
WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to stały punkt na 
liście targowych imprez  
w rejonie Warszawy. 
Każda edycja cieszy 
się świetnymi opiniami 
wystawców i gości. 
Podobnie było tym razem. 
W miniony weekend 
pruszkowską Halę Znicz 
odwiedziło blisko  
2 tys.osób. 

J eśli szukasz mieszka-
nia w podwarszawskich 
miejscowościach, to na 

tych targach nie mogło cię za-
braknąć. Organizator zadbał, 
by klienci znaleźli tu najszerszą 
ofertę deweloperów z powiatów 
grodziskiego, pruszkowskiego 
i warszawskiego zachodniego. 
W 9. już edycji imprezy nowo-
ścią były inwestycje z wybra-
nych dzielnic Warszawy, m.in. 
Ursusa i Bemowa. Propozy-
cje wystawców były róznorod-
ne. Młodzi znaleźli ciekawe 
oferty kameralnych mieszkań 
dobrych na życiowy start. Ro-
dziny z dziećmi interesowały się 
głównie segmentami i domami 
w spokojnej okolicy.

Wystawcy: targi były 
bardzo udane 
WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to impreza, która po- 

Kolejne targi, kolejny sukces
9. edycję imprezy WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz odwiedziło blisko 2 tys. osób

Dla każdego coś 
interesującego
Organizator targów zadbał 
o rodziny z dziećmi. Na naj-
młodszych czekała bawialnia 
z piłeczkami, dmuchańcem 
i muzyką przygotowana przez 
Przedszkole Tuptus. Rodzice 
mogli poznać oferty wystawców, 
a maluchy nie narzekały na nudę. 
Restauracja Kolejka Cukierków 
zadbała o tych, którzy w trakcie 
targów nieco zgłodnieli. Chwilę 
wytchnienia umiliła aromatycz-
na kawa i pyszne ciasto. Panowie 
nie przeszli obojętnie obok sto-
iska Nissan Odyssey. Nic dziw-
nego – prezentowane auta robiły 
wrażenie. 

Na stanowisku informacyjnym 
goście targów otrzymywali atlas 
inwestycji realizowanych w regio-
nie, uzyskiwali pomoc jeśli cho-
dzi o poszukiwaną inwestycję.  

Podczas targów goście mogli 
wziąć udział w konkursie, w któ-
rym do wygrania była cenna na-
groda – 2-osobowa wycieczka 
do Grecji. 

Na kolejną targową impre-
zę w Hali Znicz zapraszamy  
jesienią!

Organizator targów: Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o. Współorga- 
nizator: Miasto Pruszków, Spon-
sorzy: Yuniversal Podlaski, 
Agencja RE Support. Partner 
motoryzacyjny: Nissan Odyssey 
Pruszków. Partnerzy targów: Ho-
me Profit, Przedszkole Tuptuś, 
Sandy Travels, Salon Firmowy 
Grecos Holiday z Pruszkowa, Ko-
lejka Cukierków, nieruchomosci.
biz, KRN.pl. GTV, Radio Bogoria, 
Radio Sochaczew, obiektyw.info, 
tabelaofert.pl, Pop Radio, TEl-
-KAB, szybko.pl, metrocafe.pl, 
Gazeta WPR, WPR24.pl.  (Red)
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maga zaoszczędzić czas. W jed-
nym miejscu goście mogą spraw-
dzić oferty wielu deweloperów, 
ale nie tylko. Na targowej hali 
można było znaleźć wystawców 
z branży wykończenia i aranża-
cji wnętrz. Goście chętnie od-
wiedzali także stoisko doradców 
finansowych. Uzupełnieniem ca-
łościowej oferty były stoiska lo-
kalnych samorządów. 

Wystawcy zgodnie podkreśla-
ją, że dla nich 9. edycja targów 
była bardzo udana. Barbara Wą-
sicka z Unidevelopment (Ursa 
Smart City) podkreśla: – Efek-
tywność będziemy mogli ocenić 
za jakiś czas, na podstawie podpi-
sanych umów. Samą imprezę oce-
niam bardzo dobrze. Choć klienci 
głównie skupieni są na inwesty-
cjach pruszkowskich i grodziskich, 
to mamy nadzieję, że przekonają 
się również do Ursusa. 

Przedstawiciele firmy CSI, 
która w Pruszkowie zrealizo-
wała m.in. inwestycję przy ul. 
Powstańców także pozytywnie 
oceniają imprezę. – Jej organi-
zacja jak zwykle była na najwyż-
szym poziomie. Gości na naszym 
stoisku było wielu, na brak pracy 
nie mogliśmy narzekać. Liczymy, 
że przełoży się to na podpisane 
umowy – powiedziała Katarzy-
na Walińska z CSI.

Poradami dla gości targów 
służyli przedstawiciele Phinan-
se S.A. W jasny sposób wyjaśnia-
li zasady programu Mieszkanie 
dla Młodych, udzielali informa-
cji o wkładzie własnym i zasadach 
kredytowych. – Nie nudziliśmy 
się. Zebraliśmy masę kontaktów 
od klientów. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni i już szykujemy się na 
jesienną odsłonę imprezy – za-
znacza Michał Słomski.
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piały się na już zniszczonych 
drzewach – informuje Elżbie-
ta Jakubczak- Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska w Pruszkowie.

Bobry atakują 
drzewa w Parku 
Potulickich
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PRUSZKÓW
Na tyłach Przedszkola Miejskie-
go nr 13 w Pruszkowie w środowe 
(16 marca) południe wylądował ba-
lon. Dzieci były pod ogromnym wra-
żeniem. Gdy tylko ujrzały balon od 
razu ruszyły, aby z bliska przyjrzeć 
się konstrukcji. Z zaciekawieniem 
patrzyły jak robi się coraz większa. 

Każdy z przedszkolaków mógł wejść 
do kosza balonu. Z pewnością było 
to ciekawe doświadczenie dla dzieci 
i zarazem ogromna przygoda. – Tata 
jednego z przedszkolaków zajmuje 
się tematyką lotniczą. Dzięki niemu 
balon znalazł się na terenie przed-
szkola i wszystkie dzieci skorzystały 

Przedszkolaki weszły 
do kosza balonu

z okazji, aby wsiąść do kosza. Na za-
jęciach poruszamy tematykę żywio-
łów, omawialiśmy również działanie 
wiatru. Pojawienie się balonu by-
ło ciekawym doświadczeniem dla 
dzieci – powiedziała nam Małgorza-
ta Werys, wicedyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 13 w Pruszkowie. (JM)

Piątek, 18 Marca 2016

Obwodnica Grodziska
dostała „zielone światło” 
GRODZISK MAZOWIECKI
Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
wydał decyzję w sprawie 
budowy zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. 
Zgodnie z nią, nie ma 
przeciwwskazań do 
realizacji inwestycji.

Chodzi o budowę zachodniej ob-
wodnicy Grodziska w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 579, relacji 
Kazuń Polski-Radziejowice, na 
odcinku od węzła z autostradą 
A2 do drogi wojewódzkiej nr 579 
w miejscowości Kałęczyn. Po-
wstanie obwodnicy ma być jed-
ną z najważniejszych inwestycji 
w regionie, szansą na odkorko-
wanie Grodziska i ułatwienie do-
jazdu do autostrady A2. 

Jednak od samego począt-
ku kością niezgody był prze-
bieg drogi. Trasa obwodnicy ma 
prowadzić przez Tłuste, Nato-
lin, Chrzanów Duży, Chlebnię, 
Grodzisk Mazowiecki i dalej 
Wólkę Grodziską, Kozery, Ko-
zerski i Kałęczyn, gdzie połączy 
się z drogą nr 579.

Protesty mieszkańców już raz 
wstrzymały planowaną inwesty-
cję. We wrześniu ubiegłego roku 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wydał kolejną de-
cyzję środowiskową. Posypały 
się odwołania. Mieszkańcy Łąk 
apelowali o odsunięcie drogi od 
terenów mieszkalnych, następ-
ny postulat dotyczył zachowania 
Stawów Natolińskich. Na tym 
nie koniec. Do RDOŚ wpłynęły 

też pisma od mieszkańców 
Chrzanowa Dużego i Grodziska. 
Sprawa trafi ła do Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Ten po zapoznaniu się ze sprawą 
wydał decyzję, która utrzymała 
stanowisko RDOŚ. Zatem nie 
ma przeciwwskazań co do bu-
dowy obwodnicy.

Taka decyzja jest oczywiście 
pozytywnie odbierana przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który odpowiada 
za inwestycję. – Cieszymy się 
z wydanej decyzji. Chcemy jak 
najszybciej przystąpić do kon-
tynuowania prac. Pojawia się 
pytanie, czy mieszkańcy nie 
odwołają się do sądu. Zarząd 
musi pochylić się nad tą kwe-
stią i wtedy podejmie decyzję 
co do dalszych kroków – mówi 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW.

Mieszkańcy mają prawo od-
wołać się od decyzji wydanej 
przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.  (JM)
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Hala zgodnie z harmonogramem
BRWINÓW
Dobre wieści z budowy 
hali sportowej
przy Zespole Szkół 
nr 1 w Brwinowie. 
Prace idą zgodnie 
z harmonogramem, 
widać efekty.

Obiekt przy ul. Piłsudskiego to 
jedna z najważniejszych tego-
rocznych gminnych inwesty-
cji. Pierwszą łopatę wbito pięć 
miesięcy temu. I choć do fi na-
łu prac zostało jeszcze dużo 
– hala ma być gotowa w czerw-
cu 2017 r. – budynek zaczyna 
nabierać kształtów. Według 
planów w środku hali znajdzie 

się boisko o wymiarach 44,75 
na 22,5 metra. Pole gry zo-
stanie wyposażone w kurty-
ny zapewniające możliwość 
jego podziału na trzy części 
w celu tworzenia boisk tre-
ningowych do koszykówki, 
siatkówki i innych dyscyplin. 
Wewnątrz zaplanowano też si-
łownię, cztery szatnie, pokoje 
trenerów, salę masażu. Nie za-
braknie widowni z 224 miej-
scami siedzącymi. Budynek 
będzie miał trzy nadziemne 
kondygnacje. Hala wykonana 
zostanie w nowoczesnej tech-
nologii pasywnej, co pozwoli 
na wykorzystywanie różnych 
źródeł ciepła.  (EL)

EWELINA
LATOSEK

NADARZYN
Na jednej z prywatnych 
działek przy ul. Dworskiej 
w Szamotach 
(gm. Nadarzyn) 
zlikwidowano 
dzikie wysypisko 
niebezpiecznych 
substancji. Postępowanie 
w tej sprawie 
powadzi policja. 

Dworska to niewielka grun-
towa uliczka położona na 
uboczu gminy, tuż przy 

granicy z sąsiednią Lesznowolą. 
Widok śmieci i odpadów w tym 
miejscu nie jest nowością, niele-
galnie wywożono tam już i znisz-
czone urządzenia elektroniczne 
i zawartość domowych koszów. 
Po raz pierwszy pojawiły się tam 
jednak groźne chemikalia. 

Bańki z chemikaliami poroz-
rzucane były w różnych miejscach, 
także w trudno dostępnych krza-
kach przy ul. Dworskiej, gdzie nie-
łatwo nawet w ciągu dnia kogoś 
zauważyć. Gmina o sprawie zo-
stała poinformowana w styczniu. 
– Były to pootwierane plastiko-
we pojemniki zawierające czysty 
toluen i szlam będący pozostało-
ścią procesową. Miały pojemność 
ok. 20 i 30 litrów. Z naszych ob-
serwacji wynika, że musiały być 

Wysypisko toksycznych odpadów
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Policja prowadzi postępowanie w sprawie dzikiego wysypiska w Szamotach

na podstawie charakterystyczne-
go zapachu tego rozpuszczalni-
ka, podobnego do kleju butapren. 
Sprawdziliśmy też jego palność. 
Zawartość była zgodna z fabrycz-
nymi etykietami na pojemnikach 
– zaznacza Pietrzykowski. 

Mieszkańcy proszeni są o zgła-
szanie gminie, policji lub straży 
gminnej przypadków nielegalne-
go wyrzucania śmieci, szczególnie 
kiedy może chodzić o takie odpady 
jak te odnalezione w Szamotach.

Jaka kara grozi sprawcom? Jeśli 
odpady nie są groźne, wówczas mo-
wa o wykroczeniu i grzywnie. Nato-
miast jeśli w toku działań policji 
okaże się, że chemikalia stanowi-
ły zagrożenie dla zdrowia, czyn zo-
stanie zakwalifi kowany jako prze-
stępstwo. A wtedy konsekwecją 
może być nawet kara więzienia. 

Wątpliwości co
do zawartości 
baniek nie mają 
nadarzyńscy 
urzędnicy. 
Ich zdaniem był 
to toluen 

za drugim ok. 300 kg – mówi 
Krzysztof Pietrzykowski.

Sprawa wraz z dokumentacją 
fotografi czną i potwierdzeniem 
usunięcia groźnych substancji zo-
stała przez urząd gminy zgłoszona 
na policję. – Pismo z zawiadomie-
niem komendant w Nadarzynie 
otrzymał 7 marca. Prowadzone 
są czynności w celu ustalenia kto 
mógł je podrzucić – potwierdza 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Jeżeli okaże 
się, że faktycznie były to toksycz-
ne chemikalia, sprawa może trafi ć 
nawet do prokuratury. Sprawdza-
my to – dodaje. 

Wątpliwości co do zawarto-
ści baniek nie mają nadarzyńscy 
urzędnicy. Ich zdaniem był to wła-
śnie toluen. – Stwierdziliśmy to 

trzy razy przywożone – wyjaśnia 
Krzysztof Pietrzykowski, inspek-
tor ds ochrony środowiska w nada-
rzyńskim urzędzie gminy. 

Toluen to silnie toksyczna sub-
stancja wykorzystywana m.in. 
w przemyśle farmaceutycznym, 
przy produkcji tworzyw sztucz-
nych, detergentów i barwników, 
a nawet materiałów wybucho-
wych. Jest szkodliwa dla ludzi. Mo-
że wywoływać uszkodzenia mózgu, 

nerek i wątroby, negatywnie wpły-
wa na układy oddechowy, nerwo-
wy, krwionośny. Nieumiejętne lub 
przypadkowe zetknięcie się z sub-
stancją może być bardzo groźne. 

Niebezpieczne odpady zostały 
już usunięte. – Ich wywiezienie 
zleciliśmy specjalistycznej fi r-
mie, która utylizuje chemikalia. 
Zabierano je dwa razy. Za pierw-
szym było to 670 kilogramów, 

BRWINÓW
Brwinów dołącza 
do programu 
„Kompostowniki dla 
mieszkańców”. 
Od 15 marca można 
składać wnioski 
o bezpłatne użyczenie 
pojemników.

To rozwiązanie jest coraz bar-
dziej popularne w przydo-
mowych ogrodach. Pozwala 
zagospodarować zielone od-
pady tak, aby posłużyły do 
dalszej uprawy. Mieszkańcy 
gminy Brwinów mogą liczyć 
na pomoc w zorganizowaniu 
kompostowników, a odpowied-
nie narzędzia i instrukcję uzy-
skać bezpłatnie.

Do produktu załączona zosta-
nie instrukcja montażu, obsługi 
i prawidłowego kompostowania 
– informuje urząd gminy.

Warto nie zwlekać z decy-
zją, gdyż decyduje kolejność 
zgłoszeń. Ale jest jeszcze je-
den warunek. – Wnioski mogą 
składać osoby, które złożyły 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz nie zalega-
ją z płatnościami z tego tytułu. 
Na nieruchomość objętą daną 
deklaracją o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi może być użyczo-
ny tylko jeden kompostownik, 
niezależnie od ilości osób, które 
podpisały tę deklarację – czyta-
my w komunikacie.  (EL)

kompostowników o pojemno-
ści 1100 l. Mniejszy pojemnik 
będzie zamykany na górną kla-
pę oraz będzie posiadał dolne 
otwory pozwalające na wybie-
ranie powstałego kompostu, 
natomiast w większym pojem-
niku górna część będzie otwarta. 

– Kompostownik będzie 
można otrzymać po złożeniu 
wniosku oraz podpisaniu umo-
wy na bezpłatne użyczenie na 
okres 5 lat. W pierwszym eta-
pie planowane jest użycze-
nie ok. 200 kompostowników 
o pojemności 700 l oraz ok. 50 

Gmina wypożyczy kompostownik
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Policja prowadzi postępowanie w sprawie dzikiego wysypiska w Szamotach

 Bańki z chemikaliami porozrzucane były przy ul. Dworskiej



5GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 18 Marca 2016

ANNA 
SOŁTYSIAK

RASZYN
Gmina Raszyn ma 
już gotowy projekt 
przedszkola, które 
powstanie przy ulicy 
Poniatowskiego. Obiekt 
powinien być gotowy 
na przyjęcie dzieci 
we wrześniu 2017 roku. 

Trzy lata temu na dział-
ce przy ulicy Poniatow-
skiego działało gminne 

przedszkole. Później władze Ra-
szyna podjęły decyzje o przenie-
sieniu dzieci do nowej placówki 
przy ul. Lotniczej, a budynek 
przy Poniatowskiego rozebra-
no. Po rozbiórce w tym samym 
miejscu miała ruszyć budowa 
nowej placówki. Teren uprząt-
nięto i o jakby o nim zapomnia-
no. Przynajmniej tak sądziło 
wielu mieszkańców.

Tymczasem gmina zabrała się 
za przygotowanie dokumentacji 
potrzebnej do budowy. Projekt 
przedszkola przy Poniatowskie-
go jest już gotowy. Zgodnie z za-
pewnieniami, jeszcze w tym roku 
powinny wystartować roboty bu-
dowlane. – Na przełomie mar-
ca i kwietnia planujemy ogłosić 
przetarg na rozpoczęcie budowy. 
Oznacza to, że prace wystartują  

Budowa czeka na start

niebawem. Mamy nadzieję, że 
przedszkole przyjmie dzieci 
już we wrześniu 2017 r. – mówi 
nam Andrzej Zaręba, wójt gmi-
ny Raszyn.

Pierwotnie zakładano, że 
przedszkole będzie pięciood-
działowe. Plany zmieniono 

ciekawe, będzie on pełnił rów-
nież funkcję wewnętrznego placu 
zabaw. Budynek podzielono na 
kilka stref funkcjonalnych: wej-
ściową – z szatniami, sanitaria-
tami i poczekalnia dla rodziców, 
edukacyjną – w której znajdzie 
się osiem sal z magazynkiem, 
pokojem nauczyciela, sanita-
riatami oraz wyjściem na taras, 
zajęć dodatkowych – na piętrze 
zaplanowano sale do zajęć pla-
stycznych, gimnastycznych i te-
rapeutycznych. Na piętrze znajdą 
się również pomieszczenia admi-
nistracji oraz gabinety logopedy 
i psychologa. 

Budynek przedszkola zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a w poru-
szaniu się pomiędzy piętrami 
pomoże im winda. 

i placówka pomieści nie pięć, 
a osiem oddziałów. Budy-
nek będzie dwukondygnacyj-
ny. W środku znajdzie się hall 
z górnym doświetleniem. Co 

Przedszkole ma 
pomieścić osiem 
oddziałów 

pp
ip

.p
l

Reklama

Przedszkole przy ulicy Poniatowskiego w Raszynie 
powinno być gotowe we wrześniu 2017 roku

 Tak ma wyglądać nowe przedszkole



6 WiadomościGAZETA WPR WPR24.pl

REGION
19 marca o godz. 20.30 w trosce 
o środowisko zgaśnie oświetlenie 
w wielu budynkach i na ulicach 
całego świata. W tym roku akcja 
„Godzina dla Ziemi” nawołuje do 
wspierania wilków. – Dołącz do 
watahy i zawyj z nami dla wilka! – 
tak World Wide Found for Nature, 

organizator „Godziny dla Ziemi”, 
zachęca do włączenia się w akcję, 
która co roku jednoczy miliony lu-
dzi w ponad 170 krajach. Chodzi 
o to, aby na jedną godzinę zga-
sić światło i wyłączyć urządzenia 
zasilane elektrycznie. Dlacze-
go w tym roku zainteresowano 

Już w najbliższą sobotę 
akcja „Godzina dla Ziemi” 

się wilkami? – Zdecydowaliśmy 
tak, ponieważ pojawia się ryzy-
ko przywrócenia polowań na wilki 
– napisano m.in. na stronie WWF. 
W obronie tych zwierząt zbierane 
są również podpisy. Można je zło-
żyć na stronie www.godzinadla-
ziemi.pl lub na facebooku. (SD) 

Piątek, 18 Marca 2016

PODKOWA LEŚNA
Podkowa rozpoczęła 
już prace nad 
projektem przebudowy 
węzła drogowego 
Modrzewiowa/
Kościelna. Magistrat 
chce poznać 
zdanie mieszkańców.

W tegorocznym budżecie 
miasto przewidziało na in-
westycje drogowe niespełna 
2 mln zł. Podkowa pracuje nad 
projektem przebudowy wę-
zła Modrzewiowa/Kościelna. 
– Te ulice były już uwzględ-
nione w naszych planach 
w 2015 roku. Przeskoczyły 
jednak na ten rok. Zajmuje-
my się projektem, nad którym 
chcemy podyskutować razem 
z mieszkańcami – mówi Ar-
tur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Zgodnie z planami Mo-
drzewiowa ma zostać przebu-
dowana na odcinku ul. Jana 
Pawła II-Wschodnia. Grun-
towne zmiany czekają też ul. 
Kościelną. Burmistrz Tusiń-
ski: – Mamy koncepcję, któ-
rą chcemy omówić. Dyskusja 
z mieszkańcami pozwoli nam 
wypracować najkorzystniej-
sze rozwiązanie. We wstęp-
nym projekcie znajduje się 
poszerzenie chodnika do 
dwóch metrów. Konieczne 
jest wyremontowanie jezd-
ni. Nie obędzie się bez od-
wodnienia Modrzewiowej, 
gdzie pojawia się problem 
zalewania posesji. Inwesty-
cję będziemy realizować ze 
środków własnych, nie ma-
my szans na dofi nansowanie.

Kolejnym etapem będzie 
przesłanie gotowego projek-
tu budowlanego do starostwa 
oraz konserwatora zabytków. 
Ale burmistrz obawia się, że 
mogą pojawić się proble-
my. – Od lat spotykamy się 
z niezrozumieniem ze strony 
wydziału komunikacji grodzi-
skiego starostwa. Układ urba-
nistyczny Podkowy objęty jest 
ochroną konserwatora zabyt-
ków i nie wszystkie rozwią-
zania ogólnie stosowane są 
właściwe dla naszego mia-
sta. Jednak nasze argumenty 
nie spotykają się ze zrozumie-
niem – mówi Tusiński.

Spotkanie z mieszkańca-
mi Podkowy w sprawie prze-
budowy węzła drogowego 
Modrzewiowa/Kościelna od-
będzie się 21 marca o godz. 
18.30 w Zespole Szkół Sa-
morządowych przy ul. Jana 
Pawła II 20.  (JM)

Będą dyskutować 
o Modrzewiowej
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SEWERYN 
DĘBIŃSKI

NADARZYN
Skrzyżowanie 
w Krakowianach 
jest mało bezpieczne. 
Wielu kierowców 
ma tam kłopoty. 
Aby pojechać zgodnie 
z pierwszeństwem 
należy pokonać 
niemałą szykanę. 
Trzeba więc krzyżówkę 
przebudować. 

W szelkie moderniza-
cje tego skrzyżowania 
leżą w gestii powiatu 

pruszkowskiego, który zaplano-
wał jego przebudowę w tym ro-
ku. Jednak pojawił się problem. 
Podczas, gdy powiat chce przebu-
dować i dostosować skrzyżowa-
nie do odpowiedniego standardu, 
gmina Nadarzyn domagała się bu-
dowy dużego ronda. – Pod koniec 
ubiegłego roku, kiedy przyjmowa-
ny był budżet zdecydowaliśmy, 
że w Krakowianach w miejscu 
planowanego przez poprzedni 
zarząd ronda, wykonamy prze-
budowę skrzyżowania. Decyzję 
podjęliśmy po analizie natęże-
nia ruchu w tym rejonie. Bada-
nia wykazały, że 90 proc. ruchu 
odbywa się na linii północ-połu-
dnie. Wskazuje to na brak uza-
sadnienia ekonomicznego dla 
budowy ronda – mówi Ewa Bo-
rodzicz, członek zarządu powia-
tu pruszkowskiego.

Starostwo zwróciło się do 
wójta gminy Nadarzyn z proś-
bą o udostępnienie pasa drogi 
gminnej, co jest niezbędne do 
wykonania przebudowy. Wójt 
odmówił i poprosił o ponowne 
zrewidowanie wariantu przebu-
dowy. Ze strony starostwa poja-
wiła się propozycja. – W ramach 
przygotowań do realizacji inwe-
stycji, zwróciliśmy się do wójta 
Nadarzyna o udostępnienie drogi 
gminnej w miejscu skrzyżowania 

Różne wizje przebudowy
Sprawa skrzyżowania w Krakowianach z warunkami w tle 

z drogą powiatową. Gmina odmó-
wiła i podtrzymała swoją decy-
zję o konieczności budowy ronda 
w Krakowianach. Zaproponowa-
liśmy więc, że dołożymy kwotę 
którą przewidzieliśmy w budże-
cie na przebudowę skrzyżowa-
nia, czyli ok. 900 tys. zł., a wójt 
Nadarzyna dopłaci resztę kwo-
ty tj. ok. 1 mln. 100 tys. zł (koszt 
całej inwestycji oszacowano na 
ok. 2 mln zł) Obecnie czekamy na 
odpowiedź z Nadarzyna – twier-
dzi Ewa Borodzicz.

Gmina Nadarzyn całą spra-
wę skomentowała na swojej ofi -
cjalnej stronie facebookowej. 
Według gminy starostwo na 

co wydatkowała 79.300 zł. Jednak 
realizacja zadania nie mogła być 
rozpoczęta ponieważ po stronie 
starostwa były niezbędne wykupy 
działek – napisano.

Dalej czytamy, że po zmniej-
szeniu nakładów fi nansowych 
na realizację tej inwestycji sta-
rostwo miało wycofać się z bu-
dowy ronda, proponując jedynie 
przebudowę skrzyżowania ze 
względu na wspomniane niedu-
że natężenie ruchu. Wtedy gmi-
na Nadarzyn wniosła uwagi do 
nowego projektu, ponieważ ich 
zdaniem był niezgodny z podpi-
sanymi w latach wcześniejszych 
porozumieniami. Urzędnicy 
z Nadarzyna podkreślają też, że 
gmina została narażona na stra-
ty fi nansowe w związku z ponie-
sionymi kosztami dokumentacji 
projektowej ronda.

Ostatecznie gmina Nadarzyn 
przystaje na propozycję prze-
budowy skrzyżowania przygo-
towaną przez starostwo, ale.... 
– Obecnie wobec braku chęci 
współpracy ze strony powiatu 
i wywiązania się z wcześniej-
szych zobowiązań gmina po-
stanowiła o przyjęciu wariantu 
starostwa, pod warunkiem wy-
konania w obrębie skrzyżowania 
sieci kanalizacyjnej oraz nawią-
zania do projektowanych przez 
Gminę ścieżek rowerowych – 
czytamy na stronie facebooko-
wej gminy Nadarzyn. Sprawie 
będziemy się przyglądać. 
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Sprawa skrzyżowania w Krakowianach z warunkami w tle 

Ważne informacje nadchodzą SMS-em
PODKOWA LEŚNA
Prawie każdego dnia 
wysyłamy komuś 
wiadomość SMS, 
aby przekazać ważną 
informację. Tą drogą 
podążają też urzędy. 
Od stycznia system 
powiadamiania SMS 
działa w Podkowie. 
Czy spotkał się 
z zainteresowaniem?

System powiadamiania SMS 
to dla wielu szansa, aby dowie-
dzieć się o tym, co dzieje się 
w ich mieście. Podkowianie 
dostają wiadomości o poważ-
nych awariach, sytuacjach 

związanych z odbieraniem 
wiadomości SMS, kosztów 
abonamentowych ani kosztów 
związanych z zapisaniem się 
lub wypisaniem się z Systemu 
Informowania Mieszkańców 
– przedstawia Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy.

Mieszkańcy nadal mogą za-
pisywać się do programu. Wy-
starczy wypełnić formularz, 
który dostępny jest na stro-
nie internetowej miasta bądź 
w urzędzie. Następnie należy 
złożyć go w sekretariacie ma-
gistratu lub przesłać na adres 
Urzędu Miasta Podkowa Leś-
na: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 
Podkowa Leśna.  (JM)  

kryzysowych, utrudnieniach 
drogowych, imprezach kul-
turalnych, remontach oraz 
terminach odbioru opadów 
i płatności podatków. W wie-
lu przypadkach taka informacja 
pełni funkcję przypominającą, 
pozwala zaplanować sobie czas 
i przygotować się na utrudnienia.

W naszym regionie takim sys-
tem stosuje już kilka miejscowo-
ści. Podkowa Leśna dołączyła 
do ich grona w styczniu 2016 r.
– Na dzień dzisiejszy do pro-
gramu przystąpiło już ok. 450 
osób. W związku z wyraże-
niem zgody na otrzymywa-
nie informacji mieszkańcy 
nie ponoszą żadnych kosztów 

RPO o ośrodku dla uchodźców 
w Podkowie Leśnej
PODKOWA LEŚNA
Rzecznik Praw 
Obywatelskich wziął 
pod lupę sytuację 
w miejscowościach, 
które mają na terenie 
ośrodki dla uchodźców. 
Przyjrzał się też 
Podkowie Leśnej. 
Jakie wnioski płyną 
z raportu?

Sprawdzenie, co dzieje się 
w mniejszych miejscowościach, 
gdzie mogą trafić imigranci 
m.in. z Syrii i Iraku, ma zwią-
zek z planowanym przyjęciem 
przez Polskę 400 takich osób. 
– Celem badania było poznanie 
doświadczeń gmin, w których 
uchodźcy są obecni już od daw-
na, bowiem od wielu lat funkcjo-
nują na ich terenie ośrodki dla 
osób ubiegających się o nada-
nie statusu uchodźcy w Polsce. 
Chcieliśmy przyjrzeć się temu, 
jak małe samorządy radzą so-
bie z obecnością dużej grupy 
cudzoziemców na ich terenie, 
oraz jakie rozwiązania dotyczą-
ce integracji uchodźców, w tym 
edukacji ich dzieci zostały w tych 
gminach wypracowane – tłuma-
czą autorzy raportu.

Jakie wnioski płyną z Podko-
wy Leśnej? – Jak wynika z wypo-
wiedzi rozmówców z Podkowy 
Leśnej, obecność ośrodka na 
terenie gminy do czasu wy-
wiązania się dyskusji o przyję-
ciu uchodźców nie budziła ani 
niepokoju, ani też szczególnego 
zainteresowania mieszkańców 
– czytamy w raporcie.

I dalej: – Ośrodek w Dęba-
ku znajduje się wprawdzie 
w granicach administracyj-
nych Podkowy Leśnej, ale jest 
na tyle odległy od samego mia-
sta, że jego mieszkańcy w ce-
lu skorzystania z komunikacji 
czy zrobienia zakupów udają 
się raczej do położonej bliżej 
wsi Otrębusy.

W dokumencie RPO wska-
zano, że bez odpowiednich 
rozwiązań systemowych małe 
samorządy mogą mieć problem 
z integracją uchodźców i edu-
kacją ich dzieci. Chodzi o brak 
programów, które włączały-
by te osoby do społeczności 
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„Mickiewicz” czeka na projektanta
PIASTÓW
Niedawno ogłoszono 
przetarg na opracowanie 
dokumentacji 
projektowej przebudowy 
oraz rozbudowy Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. 
Postępowanie jednak 
unieważniono. Dlaczego?

Miasto chce zrealizować cel, 
który zakłada powstanie ze-
społu licealno-gimnazjalnego. 
Pierwszym krokiem ma być mo-
dernizacja istniejącego budynku 
„Mickiewicza”. Kolejny etap to 
wybudowanie hali sportowej oraz 
łącznika pomiędzy budynkami. 
Tak wyglądają plany, jednak już 

na początku ich drogi pojawił się 
problem. Miasto unieważniło po-
stępowanie przetargowe na pro-
jekt rozbudowy placówki.

Powód? Pieniądze. 2 marca 
minął termin składania ofert 
w postępowaniu przetargowym. 
Wpłynęła tylko jedna propozy-
cja, ale za droga. Firma za reali-
zację zadania oczekiwała ponad 
600 tys. zł – na tyle Piastów po-
zwolić sobie nie może.

Postępowanie trzeba więc by-
ło unieważnić. Co dalej? – Ogła-
szamy kolejny przetarg, w którym 
będziemy szukać wykonawcy 
projektu. Na realizację zadania 
przygotowaliśmy 400 tys. zł od-
powiada Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.  (JM)

lokalnej i brak odpowiedniego 
wsparcia w szkole. – Jak poka-
zują przeprowadzone rozmowy, 
bez wprowadzenia zmian sys-
temowych, przede wszystkim 
wprowadzenia okresu adapta-
cyjnego, rezygnacji z rejoniza-
cji oraz zmian w fi nansowaniu 
edukacja dzieci cudzoziem-
ców będzie niezwykle trudna 
i nieefektywna, a mały samo-
rząd nie będzie miał możliwo-
ści, aby to zmienić – wnioskują 
autorzy raportu.  (EL)

Wskazano, 
że małe samorządy 
mogą mieć problem 
z integracją 
uchodźców

budowę ronda zdecydowało się 
już w 2003 r., ale realizacja in-
westycji miała być odwlekana 
w czasie. – Gmina Nadarzyn od 
początku wyrażała również wo-
lę współpracy w tej kwestii, de-
klarując współfi nansowanie tego 
przedsięwzięcia. Wywiązała się 
z zawartego porozumienia w za-
kresie przygotowania projektu, na 

Gmina Nadarzyn 
domagała 
się budowy 
dużego ronda
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RPO o ośrodku dla uchodźców 
w Podkowie Leśnej

FOTOMIGAWKA

 11 marca na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki 
w Pruszkowie doszło do kolizji. – Seat jechał z Warszawy i chciał 
skręcić w lewo w ul. Kościuszki. Pojazd za bardzo wysunął się 
i został uderzony przez nadjeżdżające Audi. Osoby poruszające się 
pojazdami zostały przebadane, jednak nie było konieczności ich 
transportu do szpitala – opisywała asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej policji. Tego samego dnia do kolizji dwóch 
aut doszło też na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Kubusia 
Puchatka. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, policja go szuka. 
– Wiemy, że poruszał się czarnym autem. Pojazd miał uszkodzoną 
maskę – mówiła asp. Kańka.  (JM) 
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EWELINA
LATOSEK

PIASTÓW
Przychodnia Piastun 
w Piastowie po raz 
pierwszy w historii 
swojego istnienia ma 
do dyspozycji własny 
ambulans. Pojazd 
już służy pacjentom 
placówki. Czy rozwiąże 
to problem z dużą ilością 
wezwań pogotowia 
ratunkowego w mieście? 
Niestety, nie.

Do tej pory SPZOZ przy 
ulicy Reja musiał zle-
cać transport medyczny 

podmiotom zewnętrznym. Teraz 
pacjenci są przewożeni karetką 
należącą do Piastuna. – Ambu-
lans już służy mieszkańcom Pia-
stowa, a także chorym z okolicy, 
którymi opiekują się pracowni-
cy piastowskiej służby zdrowia. 
Wykorzystywany jest także do za-
bezpieczania imprez masowych 
organizowanych w całym kraju. 
Już wkrótce wraz z zespołami 
medycznymi będzie brał udział 
w zabezpieczeniu medycznym 
Światowych Dni Młodzieży – 
informuje urząd miasta. 

Czy to znaczy również, że 
mieszkańcy Piastowa mogą liczyć 
na szybszą pomoc medyczną w na-
głych wypadkach? Tak, ale tylko ci, 
którzy są pacjentami przychodni. 
Do zgłoszeń na alarmowe numery 
112 i 999 z terenu Piastowa nadal 
jeździć będą lekarze i ratownicy 
z pruszkowskiej bazy Falck Me-
dycyna. – Ambulans należący do 
przychodni nie jest częścią syste-
mu ratownictwa medycznego. To 
dwie oddzielne rzeczy – wyjaśnia 
Wojciech Diadia, szef pruszkow-
skiego pogotowia.  

Do rozwiązania cały czas po-
zostaje więc problem braku ka-
retki pogotowia ratunkowego 

Kiedy karetka pogotowia dla Piastowa?
stacjonującej w Piastowie. O tym, 
że jest taka potrzeba, informowa-
liśmy już we wrześniu ubiegłego 
roku. –  Według nas jest koniecz-
ność dostawienia zespołu (ratow-
nictwa medycznego – przyp. red.) 
ze względu na ilość interwencji 
w tym rejonie. Jeden z zespołów 
miesięcznie realizuje około 350 
interwencji, co znacznie przewyż-
sza średnią w innych powiatach 
na terenie Mazowsza – mówiła 
nam wówczas Martyna Barycka, 
dyrektor Regionu Centralnego 
Falck Medycyna. 

Od tamtej pory sytuacja nie 
uległa poprawie. W 2015 ro-
ku pruszkowskie pogotowie do 
wezwań z Piastowa wyjeżdżało 
1715 razy. Od początku 2016 r. ta-
kich interwencji było prawie 300. 
– Chodzi nie tylko o liczbę we-
zwań, ale przede wszystkim o czas 

będzie w czerwcu 2017 roku, 
kiedy skończy się obecny kon-
trakt na usługi świadczone 
przez pogotowie. 

Czy jest więc nadzieja na dodat-
kową karetkę? Kiedy we wrześniu 
2015 roku pytaliśmy o to ówcze-
snego wojewodę, z odpowiedzi 

OgłOszenie

jasno wynikało, że nie. Nadzieję 
niesie jednak zmiana na tym sta-
nowisku. Pod koniec roku objął 
je wcześniejszy starosta prusz-
kowski, Zdzisław Sipiera. Jakie 
jest jego stanowisko? – Dokładnie 
zapoznam się ze sprawą – zapew-
nia obecny wojewoda.  

dojazdu. Przy wezwaniu w kodzie 
pierwszym (najpilniejsze przy-
padki, bezpośrednie zagrożenie 
życia – przyp. red.) do pacjenta 
powinniśmy docierać w ciągu 
czterech minut. W godzinach 
szczytu dojazd do Piastowa zaj-
muje nam około dziewięciu mi-
nut – zaznacza Wojciech Diadia. 

O tym, czy w danym terenie 
dostawić dodatkową karetkę 
decyduje wojewoda, a kolejna 
szansa na podjęcie tej decyzji 

W 2015 roku 
pruszkowskie 
pogotowie 
do wezwań 
z Piastowa 
wyjeżdżało 
1715 razy

ew
el

in
a
 l

at
o

se
k

MILANÓWEK
W tym roku Milanówek planuje roz-
budować oświetlenie na kilku uli-
cach. Jakich? Na ul. Żukowskiej, 
ulicy bocznej od ul. Kraszewskie-
go, ul. Kameralnej oraz Dalekiej. 
W tych przypadkach koniecz-
ne jest wykonanie dokumentacji 
projektowej, a następnie budowa 

oświetlenia. Lampy pojawią się rów-
nież na ulicach Leszczynowej, Ziel-
nej, Poleskiej, Gospodarskiej (róg 
Przyszłości) i Ślepej. Ale tu spra-
wa jest prostsza, ponieważ będzie 
można wykorzystać istniejącą in-
frastrukturę. Zatem wykonawca za-
montuje oprawy oświetlenia wraz 

Magitrat planuje rozbudowę 
oświetlenia kilku ulic 

z wykonaniem zasilenia. Milanow-
ski magistrat rozpoczął procedu-
rę przetargową. Na oferty czeka do 
22 marca. Po tym terminie zostanie 
wyłoniony wykonawca, który zgodnie 
z przedstawioną dokumentacją prze-
targową powinien wykonać swoje 
zadanie do 14 października. (JM) 
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BRWINÓW 
W Brwinowie na skrzyżowaniu uli-
cy Grodziskiej z ul. Sportową 11 
marca zderzyły się pojazdy. Ucier-
piały dwie dziewczynki, zostały 
przewiezione do szpitala. Przy-
czyną wypadku było nieustąpie-
nie pierwszeństwa przez jeden 
z samochodów. – Kia poruszała 

się ulicą Sportową. Na skrzyżo-
waniu z ul. Grodziską nie ustąpiła 
pierwszeństwa nadjeżdżającemu 
Volkswagenowi i uderzyła w nie-
go – mówiła asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powiatowej 
w Pruszkowie. Nie obyło się bez in-
terwencji pogotowia ratunkowego. 

Wypadek w Brwinowie, dwie 
dziewczynki trafiły do szpitala

– W wyniku zdarzenia do szpitala 
zostały przewiezione dwie dziew-
czynki: 10- i 11-letnia. Konieczne 
było sprawdzenie, czy nie doznały 
obrażeń, które mogłoby zagrażać 
ich zdrowiu – dodawała asp. Karo-
lina Kańka. Kierowcy pojazdów  
byli trzeźwi. (JM)

Wiadomości Piątek, 18 Marca 2016

OgłOszenia

W poniedziałek, 14 marca, radni 
spotkali się ponownie. Przybyli 
też mieszkańcy, aby powtórzyć 
swoje zarzuty wobec wójta i rady 
gminy. Samego włodarza po raz 
kolejny na sesji zabrakło. Dla-
czego? To pytanie zadaliśmy 
Maciejowi Śliwerskiemu bez-
pośrednio. – Niektórym osobom 
przychodzącym na posiedzenia 
rady gminy demokracja pomy-
liła się z anarchią. Sesje wyglą-
dają jak wyglądają, to żenujące 
widowisko i w tej sytuacji nie 
będę w nich uczestniczył. Tym 
bardziej, że nie mam takiego obo-
wiązku, a obecny jest tam mój 
zastępca – twierdzi wójt Jaktoro-
wa. – Czas, aby niektórzy opano-
wali się i przestali robić rozróby 
– dodaje Maciej Śliwerski. 

Jaka przyszłość czeka kon-
trowersyjne inwestycje? – 
W sprawie produkcji folii trwa 
procedowanie decyzji środo-
wiskowej, jeszcze sporo czasu 
minie zanim ona zapadnie – za-
pewnia wójt. Na dalszym etapie 
są formalności związane z prze-
twórnią odpadów i produkcją 
karmy przy ulicy Skokowskie-
go. W tej sprawie decyzję śro-
dowiskową gminą już wydała. 
Maciej Śliwerski: – To nieaktu-
alne, inwestor ogłosił, że sprze-
daje działkę i wyprowadza się 
stąd. Ma dosyć tego wszystkiego, 

Protest nadal nie cichnie
Mieszkańcy Jaktorowa sprzeciwiają się planom  
budowy przetwórni i przebiegowi linii 400kV

zdenerwował się, że tak długo  
to wszystko trwa. 

Wójt uspokaja także w spra-
wie linii 400 kV, choć fakty 
nie nastrajają optymistycznie. 

Elektroenergetyczne, samorzą-
dowców, mieszkańców i organi-
zacje pozarządowe. Czas leci, 
sieć przesyłowa ma być gotowa 
w połowie 2018 roku, a PSE ma 
w zanadrzu specustawę na mocy 
której może swoje plany zreali-
zować bez oglądania się na ni-
kogo. W tym na mieszkańców 
i władze Jaktorowa. – Myślę, 
że w tym roku ta inwestycja so-
bie stąd pójdzie, jestem spokojny  
– mówi wójt Śliwerski. 

Tymczasem PSE deklaruje 
chęć kontynuowania rozmów 
ze stroną społeczną i zapra-
sza na spotkanie zaplanowa- 
ne na 22 marca. Początek 
o godz. 10 w Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog” przy 
ul. Limanowskiego 23 w War- 
szawie.  (EWELINA LATOSEK)
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Sprawa potrącenia 11-latka
PRUSZKÓW
Wracamy do potrącenia 
11-latka, do którego 
doszło 29 lutego 
na ul. Kościuszki 
w Pruszkowie.  
Czy ustalono 
już okoliczności  
zdarzenia?

Temat wzbudził ogromną dys-
kusję wśród naszych czytel-
ników. Zgodnie z ustaleniami 
policji to dziecko wbiegło przed 
pojazd. Jednak w sprawie poja-
wiły się wątpliwości.

Podstawową kwestią jest 
ustalenie, kto odpowiada za 
całe zdarzenie. Istotnym jego 
elementem jest fakt, że uczest-
nikiem wypadku był 11-letni 
chłopiec. W związku z tym to 
Sąd Rodzinny i Nieletnich zde-
cyduje jakie będą kolejne kro-
ki w sprawie.

Warto podkreślić, że chło-
piec na miejscu zdarzenia zo-
stał przebadany, jednak nie 
trafił do szpitala. Z czasem jego 
stan pogorszył się. Matka za-
wiozła go do szpitala. Jak obec-
nie czuje się 11-latek? – Już 

lepiej. Chodzi do szkoły, jed-
nak cała sprawa wiele nas kosz-
towała – mówi matka chłopca.

Kobieta ma uwagi do pracy 
policji. – Byłam w sądzie i czy-
tałam akta. Rysunek przed-
stawia, że dzieci nie były na 
pasach. Z relacji moich dzie-
ci wynika zupełnie coś innego. 
Dodatkowo w aktach zapisano, 
że dzieci biegły z parku. Dowie-
działam się, że młodszy syn stał 
przed pasami i czekał na bra-
ta. Złożyłam podanie do poli-
cji o przejrzenie monitoringu 
– wyjaśnia matka 11-latka.

– Czynności zostały wyko-
nane w niezbędnym zakresie 
na miejscu zdarzenia. Mate-
riał dowodowy trafił do Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich, który 
zadecyduje jaki będzie dalszy 
ciąg postępowania – tłumaczy 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Kto o całym zdarzeniu za-
wiadomił policję? – O sprawie 
poinformował nas kierow-
ca pojazdu, który był uczest-
nikiem zdarzenia – mówi  
asp. Kańka.  (JM)
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Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmi-
strza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy skrzy-
żowania ul. Konopnickiej z ul. Kraszewskiego w Brwinowie  
wraz z rozbiórką ogrodzeń, demontażem słupa i budową słu-
pa w nowej lokalizacji, zmianą lokalizacji przyłącza elektro- 
energetycznego. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
51/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 51), 57/2 (dział-
ka powstała z podziału działki nr ew. 57), 94/1 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 94) – obręb 17 (miasto Brwinów).

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
52, 193/3, 57/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 57)  
– obręb 17 (miasto Brwinów). 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie dnia 25 lutego 2016 r.:
- uchwały Nr XVII.168.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Stalowa;
- uchwały Nr XVII.172.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Ołów-
kowa;

- uchwały Nr XVII.173.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Gomulińskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski do 
planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków 
ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że 
Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmujących w szczególności sporządze-
nie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu  w Wydziale Architektury, Urbanisty-
ki i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 70 i można zapoznać się z nimi  
w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy 
składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Prusz-
ków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki  
i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 70 lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez roz-
patrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym  do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Dokończenie ze str. 1

Prawdopodobnie nie będzie 
już posiedzeń Forum Dialogu, 
które skupiało wszystkie zain-
teresowane strony: inwestora, 
którym jest spółka Polskie Sieci 

– Czas, aby niektórzy 
opanowali się  
i przestali robić 
rozróby – mówi wójt 
Maciej Śliwerski

BRWINÓW
20 marca w Brwinowie 
szkoła piłkarska 
Legia Soccer Schools 
zorganizuje dzień 
otwarty. Pojawi 
się m.in. najlepszy 
strzelec ekstraklasy, 
Nemanja Nikolić.

Szkoła piłkarska Legia Soccer 
Schools będzie działała w Brwi-
nowie od kwietnia. Natomiast 
już 20 marca (godz. 14) na bo-
isku przy ulicy Żwirowej 16 
odbędzie się dzień otwarty i tre-
ning pokazowy dla dzieci uro-
dzonych w latach 2005-2009. 
Dla młodych adeptów futbolu 
cennym doświadczeniem może 
być spotkanie z gwiazdami Legii 
– Nemanją Nikoliciem i Alek-
sandarem Prijoviciem. Obaj 
tworzą niezwykle skuteczny 
piłkarski duet. Nie zabraknie 
też konkursów, w których do 
wygrania będą cenne nagrody. 
Trenerzy Legia Soccer Scho-
ols poprowadzą również zaję-
cia. Nie obędzie się bez występu 
dziecięcego zespołu tanecznego.

A za kilka tygodni oficjal-
ny start działalności szkółki 
Legia Soccer Schools. – Cie-
szę się, że Brwinów zyskuje 
w ten sposób nowe możliwo-
ści szkolenia sportowego naj-
młodszych. Poszerzy się dla 
nich oferta aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Dzięki na-
szej współpracy gmina zyska 
też dodatkowy obiekt, umoż-
liwiający całoroczny trening 
piłkarski – wylicza burmistrz  
Arkadiusz Kosiński.  (JM)

Trening pokazowy

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.)  zawiadamiam, że 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi 
krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda  
–Paszków o długości ok. 11.6 km.”, inwestor w dniu 15.02.2016r. zmienił 
wniosek w zakresie działek przeznaczone pod przebudowę dróg innych 
kategorii niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego.
Powyższa zmiana dotyczy następujących działek ew.:
numery działek przeznaczone pod przebudowę dróg innych kategorii 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem 
– numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
Gmina Nadarzyn:
obręb 0015 Urzut, działki o nr ew.:  220 (220/1, 220/2), 185/1, 73, 172/7, 
192/1 (192/9, 192/10), 192/4 (192/11, 192/12), 193/3 (193/7, 193/8),  
63 (63/1, 63/2), 72 (72/1, 72/2)
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 106 
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 18 (18/1, 18/2) 
obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ew.: 500/4, 666.
W pozostałym zakresie obwieszczenie z dnia 10.02.2016r. nie ulega 
zmianie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowiec- 
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pok. 609 w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - 
w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski 
dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

WI-II.7820.1.8.2015.AK
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RODZINA 500+ w Grodzisku Mazowieckim

R odzice oraz opie-
kunowie dzieci do
18 roku życia z mi-

nimum dwojgiem niepeł-
n o l et n i c h  d z i e c i  b ę d ą 
mogli otrzymać 500 zł na 
drugie i  każde kolejne 
dziecko. W przypadku ro-
dzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę wspar-
cie otrzymają także na 
pierwsze lub jedyne dziec-
ko. Dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym kryte-
rium dochodowe jest wyż-
sze i wynosi 1200 zł netto. 
O wypłatę świadczenia wy-
chowawczego może ubie-
gać się matka, ojciec, opie-
kun faktyczny dziecka albo 
opiekun prawny dziecka.

Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczenia wycho-

wawczego na terenie gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki 
będzie można składać od 
1  k w i e t n i a  2 0 1 6  r o k u
w punktach:  
• DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH
 – ul. Składowa 5

• INFOCENTRUM 
– ul. Kościuszki 41

• URZĄD MIEJSKI 
NA SALI OBSŁUGI 
MIESZKAŃCÓW 
– ul. Kościuszki 32 a

Dodatkowo w okresie od 
1 do 15 kwietnia można po-
brać i złożyć wnioski na te-
renie szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli:
• SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 
– ul. Kilińskiego 8b

• SZKOŁA PODSTAWO-
WA NR 2 – ul. Westfala 3

• SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 4 
– ul. Zielony Rynek 2

• SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 6 
– ul. Sportowa 31

• SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
W ADAMOWIŹNIE 
– ul. Osowiecka 33

• SZKOŁA PODSTAWO-
WA W IZDEBNIE 
KOŚCIELNYM 
– ul. Ks. Oziębłowskiego 9

• SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
W KSIĄŻENICACH 
– ul. Marylskiego 3

• GIMNAZJUM NR 1 
– ul. Zielony Rynek 2

• GIMNAZJUM NR 2 
– ul. Westfala 3

• GIMNAZJUM NR 3 
– ul. Lecha Zondka 3

• PRZEDSZKOLE NR 1 
– ul. Lecha Zondka 5

• PRZEDSZKOLE NR 4 
– ul. Górna 12

• PRZEDSZKOLE NR 5
– ul. Zielony Rynek 2

• PRZEDSZKOLE NR 7 
– ul. Kopernika 15

Wnioskodawc y mają 
3 miesiące na złożenie wnio-
sku bez ryzyka utraty pra-
wa do wypłaty świadczeń 
za kwiecień, maj i czerwiec. 
Osoby, które złożą wnio-
ski w okresie od 1 kwietnia 
do 30 czerwca otrzymają 
świadczenia z wyrówna-
niem od 1 kwietnia.  Oso-
by, które złożą wniosek po 
1 lipca będą miały prawo do 

świadczenia począwszy od 
miesiąca, w którym złożo-
ny zostanie wniosek.

Druki wniosków, za-
łączników do wniosków, 
akty prawne i poradniki 
d o t y c z ą c e  ś w i a d c z e -
nia 500+ są już dostępne 
do pobrania na stronie 
www.grodzisk.pl.

Wypełnione druki będzie 
można składać osobiście 
lub przesłać pocztą tra-
dycyjną na adres: Dział 
Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Składowa 5, 05-825 Gro-
dzisk Mazowiecki, bądź 
złożyć drogą elektronicz-
ną. Szczegółowe informacje 
o programie można uzyskać 
w Dziale Świadczeń Rodzin-
nych (tel. 22 498 97 66, 
22 755 72 56).

Od 1 kwietnia na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w specjalnych 17 punktach, 
będzie można pobrać i złożyć wnioski na świadczenie 500+.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

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

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

  

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
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PRUSZKÓW
Koszykarki Lidera Pruszków świet-
nie rozpoczęły zmagania w fazie 
play-off. W pierwszym spotkaniu 
pokonały faworyzowany Grot Alles 
Pabianice i zrobiły krok w stronę 
awansu do dalszych gier. Pierwsza 
i druga kwarta meczu nie wskazy-
wały na niespodziankę. Jednak po 

upływie pięciu minut trzeciej kwar-
ty obraz spotkania uległ zasadniczej 
zmianie. Liderki przejęły inicjaty-
wę, wykorzystywały błędy rywalek 
i zbudowały sobie bezpieczną prze-
wagę przed ostatnią kwartą – 50:43. 
Ostatecznie wygrały 64:51. Lider-
ki trafi ały 38,7 proc. wszystkich 

Krok koszykarek Lidera 
w kierunku awansu

rzutów. Ekipę z Pruszkowa do zwy-
cięstwa poprowadziła Anna Dąbek 
– 20 punktów. W rywalizacji do 
dwóch zwycięstw Liderki prowa-
dzą 1:0. Kolejne spotkanie 19 marca 
w Pruszkowie. Grot Alles Pabianice 
– PTS Lider Pruszków 51:64 (20:16, 
11:13, 12:21, 8:14). (JM)

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

OTRĘBUSY
Urządzenia samoczynnej 
sygnalizacji na 
przejeździe WKD 
w Otrębusach 
uruchomiono kilka 
tygodni temu, a już 
doszło do wielu awarii. 
Sprawcami są kierowcy. 

W połowie lutego prze-
woźnik rozpoczął ko-
misyjne odbiory ins-

talacji na ośmiu swoich prze-
prawach kolejowych. Przed-
stawiciele Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, policji oraz zarząd-
cy infrastruktury drogowej we-
ryfikowali poprawność funk-
cjonowania wybudowanych 
elementów samoczynnej sygna-
lizacji i nowych zabezpieczeń 
(w tym półrogatek) na przejaz-
dach. Procedury odbioru trwa-
ły kilka dni.

Półrogatki w ciągu ulicy Na-
talińskiej w Otrębusach urucho-
miono 24 lutego. Jednak wielu 
kierowców nie może przyzwy-
czaić się do nowych urządzeń. 
– Na przejeździe w Otrębusach 
niemal codziennie dochodzi 
przynajmniej do jednej awa-
rii nowo zainstalowanych pół-
rogatek. Zawsze jest ten sam 
schemat. Kierowcy wjeżdża-
ją na migających czerwonych 
światłach sygnalizacji, a półro-
gatka uderzając o samochód blo-
kuje się i nie można przejechać. 

Często uszkadzają półrogatki 
Awarie na przejeździe WKD w Otrębusach. Sprawcami kierowcy

W efekcie na ul. Natalińskiej 
tworzy się zator. Pragnę zwró-
cić uwagę, że mieszkańcy nie-
jednokrotnie twierdzili, że 
szlabany będą problemem, co 
się potwierdza – napisał jeden 
z naszych czytelników na adres 
kontakt@wpr24.pl.

w okresie od dnia 24 lutego za-
rejestrowano 15 incydentów 
polegających na lekceważeniu 
przez kierujących pojazdami sa-
mochodowymi sygnału „Stój”, 
czyli czerwonego światła sygna-
lizatora drogowego i wjechanie 
przez kierujących pojazdami na 
zamykający się drąg rogatki – po-
informował pod koniec ubiegłe-
go tygodnia Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. – Każdorazo-
wo konsekwencją takiego incy-
dentu jest uszkodzenie napędu 
drąga rogatki oraz konieczność 
przeprowadzenia prac na-
prawczych i regulacyjnych. Te-
go rodzaju incydenty wynikłe 
z braku przestrzegania przepi-
sów Prawa o ruchu drogowym 
oprócz wymienionych wcze-
śniej konsekwencji dla zarząd-
cy infrastruktury powodują także 
utrudnienia w ruchu drogowym 
na przejeździe – dodał. 

Spytaliśmy przewoźnika, do 
ilu takich awarii doszło od mo-
mentu uruchomienia półrogatek. 
– Z zapisów Urządzeń Zdalnej 
Kontroli i systemu monitorin-
gu na wymienionym przejeździe 

Półrogatki w ciągu 
ulicy Natalińskiej 
w Otrębusach 
uruchomiono 
24 lutego
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PRUSZKÓW
Trzyletni chłopiec 
bez opieki osoby 
dorosłej chodził po 
pruszkowskich ulicach. 
Jak się później okazało, 
mama chłopca była 
pod wpływem alkoholu 
i nie zauważyła 
zniknięcia malucha...

15 marca rano jeden z prze-
chodniów zobaczył dziecko 
chodzące boso i bez opiekuna 
po ulicy Powstańców w Prusz-
kowie. Powiadomił policję. 
– Doszło do takiego zdarze-
nia. Natychmiast na miejsce 
została wezwana również ka-
retka pogotowia, aby spraw-
dziła stan zdrowia trzyletniego 
chłopczyka. Lekarze przeba-
dali go na miejscu i postano-
wili zabrać na dodatkowe 
badania do szpitala – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 
– Tata zobowiązał się wobec 
nas pisemnie, że zaopiekuje 
się synem – dodała.

Jak się później okazało, 
chłopiec sam wyszedł z do-
mu. W tym czasie jego matka 
była pod wpływem alkoholu. 
Asp. Kańka: – Mama nie za-
uważyła kiedy trzylatek opu-
ścił ich miejsce zamieszkania. 
Kobieta miała ponad jeden 
promil alkoholu w organi-
zmie. Obecnie prowadzo-
ne jest postępowanie w tej 
sprawie, a mama chłopca 
będzie przesłuchiwana.

Kontaktowaliśmy się też 
z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Pruszkowie 
aby uzyskać dodatkowe infor-
macje. Jednak dopiero rozpo-
częło się rozpoznanie sprawy, 
więc otrzymaliśmy tylko po-
twierdzenie, że takie zdarze-
nie miało miejsce.  (SD)

Matka pijana,
dziecko zniknęło...

Budżet obywatelski w modzie
PRUSZKÓW/MILANÓWEK
Mieszkańcy Pruszkowa 
wkrótce zyskają 
bezpośredni wpływ 
na planowanie 
wydatków miasta. 
Prace nad budżetem 
partycypacyjnym na 
2017 r. ruszą w kwietniu. 
Natomiast mieszkańcy 
Milanówka już mogą 
zgłaszać pomysły.

W grudniu ubiegłego roku 
pruszkowscy radni przyjęli 
uchwałę o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w za-
kresie budżetu obywatelskiego 
na 2017 r. Dzięki temu miesz-
kańcy zyskają wiedzę na temat 
sytuacji fi nansowej miasta, pla-
nowania budżetu oraz będą 
mogli włączyć się w proces 
kształtowania wydatków. Z ko-
lei władze dostaną możliwość 
poznania potrzeb ludzi.

Jakie są plany? – Do 1 kwiet-
nia ogłoszona będzie wysokość 
budżetu obywatelskiego Prusz-
kowa na 2017 rok, a 7 kwietnia 
jego podział na siedem obsza-
rów miasta. Od 8 kwietnia do 
25 czerwca 2016 roku projek-
todawcy mogą zgłaszać propo-
zycje projektów, a lista projektów 
do głosowania będzie ogłoszona 
22 sierpnia – informuje Jan Sta-
rzyński, prezydent Pruszkowa.

Zapewne dla wielu mieszkań-
ców praca nad budżetem party-
cypacyjnym będzie okazją do 
przestawienia swoich propozycji. 
Zostaną one poddane głosowa-
niu, które będzie przeprowadzo-
ne od 5 do 13 września. 

Natomiast mieszkańcy Mi-
lanówka w ramach budżetu 
obywatelskiego mają do zago-
spodarowania 300 tys. zł. Pomy-
sły na co je przeznaczyć można 
zgłaszać do połowy kwietnia.

– Mieszkańcy mogą zgło-
sić propozycje ważnych inwe-
stycji w mieście, a następnie 

w powszechnym głosowaniu 
sami dokonują ostateczne-
go wyboru projektów do reali-
zacji. Środki zaplanowane na 
budżet obywatelski można prze-
znaczyć na zadania, które leżą 
w kompetencji gminy. Dlatego 
projekty mogą dotyczyć zarów-
no budowy dróg, jak i polityki 
społecznej, edukacji, ochrony 
środowiska, kultury, sportu czy 
bezpieczeństwa – informuje mi-
lanowski magistrat.

Do rozdysponowania jest 
300 tys zł. – Na jedno zadanie 
możemy przeznaczyć maksy-
malnie 150 tys. zł, dzięki cze-
mu będziemy mogli zrealizować 
co najmniej dwa projekty. Nie-
zależnie od tego, czy będzie to 
zadanie dotyczące jednego re-
jonu czy też całego miasta, do 
końca danego roku budżetowego 
– wyjaśniają urzędnicy.

To już druga edycja budżetu 
partycypacyjnego w mieście-
-ogrodzie. Co udało się zrobić 

w zeszłym roku? – Zrealizowa-
liśmy plac zabaw przy Zespole 
Szkół Gminnych nr 1, uzupełni-
liśmy siłownię plenerową przy 
boisku Orlik o dwa nowe sprzę-
ty oraz rozbudowaliśmy plac za-
baw na osiedlu TBS – czytamy 
w komunikacie urzędu miasta.

Formularze zgłaszania projek-
tu dostępne są na stronie mila-
nowek.pl/2400,524.  (JM, EL)

– Na jedno 
zadanie możemy 
przeznaczyć 
maksymalnie 
150 tys. zł – mówią 
milanowscy 
urzędnicy 

 Wielu kierowców nie może przyzwyczaić się do 
nowych urządzeń...

Motocykliści powitają wiosnę
GRODZISK MAZOWIECKI
Każdego roku grupa 
motocyklistów 
z grodziskiego klubu 
White Arrows wita 
wiosnę. Tak będzie i teraz. 
Kawalkada ryczących 
maszyn przemknie przez 
Grodzisk Mazowiecki.

Pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny przypada 21 marca. Na-
tomiast jej początek astrono-
miczny w tym roku rozpocznie 
się dzień wcześniej. Specjalnie 
z tej okazji motocykliści z Gro-
dziska Mazowieckiego będą 
„topić Marzannę”.

Całe wydarzenie rozpocznie 
się 20 marca od zbiórki przed 
grodziskim Centrum Kultury 
o godz. 10.30. Następnie fani 

dwóch kółek przejadą w szyku 
paradnym przez miasto aby do-
trzeć do kościoła pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskiego 
przy ul. Łącznej 1. Odbędzie się 
tam msza święta, po której zo-
staną poświęcone motocykle 
i nie tylko. Jako że 20 marca 
to Niedziela Palmowa będzie 

też okazja do poświęcenia palm. 
– Rozpoczniemy zatem nie 
tylko przedświąteczny Wielki 
Tydzień, ale i topieniem Ma-
rzanny powitamy upragnioną 
wiosnę – napisano na stro-
nie organizatora.

Po godz. 13.20 kawalkada 
motocykli ruszy w kierunku 
klubu White Arrows znajdują-
cego się w Kozerkach przy ul. 
Merkurego 48. A tam uczestni-
ków imprezy czeka m.in. wspól-
ne grillowanie, dobra muzyka, 
ryk silników motocykli, konkur-
sy sprawnościowe.

Motocykliści już zapraszają 
na kolejne imprezy, Motoser-
ce (4 czerwca) oraz Moto Gro-
dzisko (19-21 sierpnia). Podczas 
drugiej z nich wystąpi kultowy 
zespół Dżem.  (SD)
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Dwa i pół metra kłopotów z przejazdem
GRODZISK MAZOWIECKI
Ograniczniki przed 
wjazdem do tunelu 
w ciągu ulicy 
Bałtyckiej w Grodzisku 
jak były zrywane 
tak są. Czy jest
na to sposób?

Tunel w ciągu ul. Bałtyckiej 
wywołał kontrowersje jeszcze 
przed finałem prac budowla-
nych. Pojawiły się zastrzeżenia 
do jego wysokości oraz wątpli-
wości, czy pojazdy służb ra-
towniczych będą mogły z niego 
swobodnie korzystać. Gdy obiekt 
oddano do użytku stało się jasne, 
że strażackie wozy nim nie prze-
jadą. Później przeprowadzono 
testy z karetkami, które mieszczą 
się o „mały włos” – przed wjaz-
dem muszą znacznie zwolnić, 
bywa też, że zahaczają anteną 
o sufi t przeprawy.

Jednak problemów pojawiło 
się więcej. Chodzi o żółto-czar-
ne ograniczniki zawieszone na 
wysokości 2,5 metra przed wjaz-
dem do tunelu, choć on sam 
ma 3 metry i 9 centymetrów. 

Kierowcy notorycznie zaczę-
li je zrywać swoimi pojazdami.

Nie tak dawno zwykłe znaki 
zastąpiono świecącymi. Spra-
wę opisuje „Grodzisk bez lukru”. 
– Kilka dni temu przed wjazdami 
do tunelu zamontowano błyskają-
ce światłem nowe znaki drogowe, 
zasilane ogniwami fotoelektrycz-
nymi. To miało być lekarstwo na 
ciągłe zrywanie ograniczników 
przez samochody przekraczają-
ce 2 i pół metra. Wydawałoby się 
więc, że już nikt wyższy się nie tam 
nie zapędzi. A jednak! Potrzeba 
przejazdu na drugą stronę torów 
jest tak wielka, że nadal właścicie-
le samochodów ciut wyższych niż 

2,5 m podejmują próby przejaz-
du przez tunel – napisano na fa-
cebookowym profi lu „Grodzisk 
bez lukru”.

12 marca ponownie doszło 
do uszkodzenia żółto-czarnych 
ograniczników. Po ich naprawie 
długo nie trzeba było czekać: 
16 marca kierowcy znów zastali 
wiszącą tylko na jednym moco-
waniu belkę.

Co na to miasto? – Planuje-
my zamontować na bramach 
kamery, które będą skierowane 
w kierunku tunelu. Otrzymali-
śmy zgodę od PKP PLK na udo-
stępnienie linii światłowodowej 
aby je podłączyć. Będzie to mo-
nitoring z możliwością kręcenia 
fi lmów i robienia zdjęć. Wtedy, je-
żeli dojdzie do takich uszkodzeń, 
przy okazji będziemy mieli nagra-
nego sprawcę. Umożliwi to nam 
wyciąganie konsekwencji z te-
go typu zdarzeń – mówi Leszek 
Szczepaniak, naczelnik wydziału 
Zarządzania Drogami Gminny-
mi. – W tej chwili pozostaje tyl-
ko kwestia zarządu gminy, który 
musi wyrazić zgodę na zakup tych 
urządzeń – dodaje.  (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

 ► Do ochrony na sklep w Jankach stawka 
od 9 zł. Tel. 697 660 949

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

 ► Montażystę okien i drzwi z doświadczeniem 
CV na mail tadeuszk@o2.pl; 508 266 707

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501 132 522

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

 ► Podwykonawca usług fi rmy K-ex, 
poszukuję pracownika na stanowisko 
Kuriera. Dostawa i odbiór 
przesyłek na terenie Pruszkowa. 
pawel.giler@gmail.com, 695127999 

 ► Ogrody. Podkowa Leśna, tel. 696-039-978

Osobie do pakowania wyrobów 
laboratoryjnych. Praca w systemie 
dwuzmianowym, umowa o pracę. 
Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8 
tel. 720 35 12 w. 150

 ► Pomocnik lakiernika samochodowego 
z dużym doświadczeniem. Grodzisk 
Mazowiecki tel.501-779-099 

 ► Podnajmę stanowisko fryzjerce; zatrudnię 
lub podnajmę stanowisko kosmetyczce, 
509 799 584

 ► Przedstawiciela handlowego 508 266 707 
tadeuszk@o2.pl – okna, drzwi, bramy.

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

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

Zatrudnię do sprzątania supermarketu 
w Jankach (Plac Szwedzki). Praca 
w godzinach 7:00-12:00 i 14:00-19:00 
wg grafi ku. Wymagana umiejętność 
obsługi maszyny. Stawka 8,0 zł/h netto. 
tel. 606-679-726 

 ► Zatrudnię Osoby do sprzątania 
hali produkcji spożywczej 
w Parzniewie k. Pruszkowa. 
Praca w systemie zmianowym. 
Wynagrodzenie: 10 zł netto/godz. 
Kontakt: 510-012-549 lub 510-014-898 
(pon. – pt w godz. 8.00 – 16.00).

 ► 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 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

 ► Bliźniak w stanie deweloperskim Brwinów 
550 000 zł 504 242 528 

 ► Dom stan surowy tanio sprzedam 
Szczęsne/Grodzisk 164 m2 784 162 219 

 ► Działki budowlane, Reguły 1917 m2, 700 m 
od WKD 601 388 544 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Mieszkania w Brwinowie.44 m2 
– 174 tys.  69m2 – 290 tys. 22 7297839 

 ► Sprzedam 3 mieszkania w Piastowie 
ok 77 m2, 604 440 441 

 ► Sprzedam dom 300m2 z basenem
 i saunami na działce 3374m2 
w Podkowie Leśnej 501 780 971 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 230 tys 
696 717 400 

 ► Sprzedam działki budowlane o powierzchni 
od 1300 do 1900 m2 w Milanówku. 
Tel. 602 59 79 91.

 ► Sprzedam działki budowlane w Nadarzynie 
1300-6000 m2, wszystkie media 
605 957 551 

 ► Sprzedam mieszkanie 38 m2 dwupokojowe 
w centrum Pruszkowa, piętro 4/4 
796 462 601 

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, Centrum 
54m2, Dwa Pokoje 232 000 tel. 606 757 527 

Dam pracę

 ► Sprzedam mieszkanie w Brwinowie 96 m2. 
Osiedla Sportowa. 504 242 528 

 ► Sprzedam piękny dom w Brwinowie, 
działka 2477m2 504 242 528 

 ► Sprzedam teren – 2ha – pod inwestycje. 
Gmina Teresina, przy trasie poznańskiej 
501 512 593 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Mieszkanie do wynajęcia 48 m2, 
Wyględówek  691-746-839 

Nieruchomości – inne

 ► Mieszkanie (własnościowe) centrum 
Pruszkowa 4 piętro 38m2 zamienię na 
mniejsze 22 728 00 57 

 ► 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

ALMA MARKET S.A. to notowana na giełdzie spółka  
posiadająca sieć delikatesów, oferujących między innymi  

produkty segmentu superpremium.

Obecnie poszukujemy Kandydatów do pracy w Delikatesach ALMA na stanowisko:

SPRZEDAWCA-KASJER
Miejsce pracy: Pruszków 

Wymagania:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• znajomość standardów obsługi klienta
• aktualna książeczka SANEPID
• odpowiedzialność, rzetelność
 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Gwaran- 
tujemy umowę o pracę w dowolnym wymiarze etatu. Osobom uczącym się, zapewniamy  
dogodne godziny pracy.
Zainteresowanych podjęciem pracy w Delikatesach Alma, prosimy o przesłanie ofert na adres: 
pracapruszkow@almamarket.pl, tel. kontaktowy 668-469-058

STAROSTA GRODZISKI                                Grodzisk Mazowiecki, 10 .03.2016r.      
05-825 Grodzisk  Mazowiecki
ul.  Kościuszki  30
WAB. 6740. 1529.2015                                                                

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

 
Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2015.2031 j.t.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23).

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr  229/2016  

z dnia  10.03.2016r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na:

 rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 0+000 do km. 0+188.33, oraz ul. 3 Maja od 
km. 0+000 do km 0+111.79 w m. Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów.
Ulice: 1 Maja i 3 Maja są drogami gminnymi klasy technicznej D 
Teren objęty liniami rozgraniczającymi1):
obręb: 140505_2  0005 Chylice Kolonia nr ew.: 36/5 (36/6), 37; 36/3 (36/11), 
359/5, 391/7 (391/15), 391/4, 391/5, 391/6 (391/13) (391/12), 70/5 (70/11), 70/7 
(70/13), 70/8, 360/2 (360/5), 360/4, 489/1 (489/3), 490/1 (490/3), 489/2 (489/5), 
490/2 (490/5), 57/5 (57/11), 57/6, 362/3, 52/3 (52/9) gmina Jaktorów.
1)  W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg 
drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg uwzględniający nowy podział działek:
Obręb: 140505_2  0005 Chylice Kolonia: nr ew: 37, 359/5, 362/3, 360/4, 360/5 , 
391/4, 391/5, 57/6, 70/8, 36/6, 36/11, 489/3, 489/5, 490/3, 490/5, 57/11, 70/13, 
70/11, 391/15, 391/13, 391/12, 52/9 gmina Jaktorów
Teren objęty liniami pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu2):
Obręb: 140505_2  0005 Chylice Kolonia: nr ew.: 37, 36/5 (36/6), 360/4, 57/5 
(57/11), 70/5 (70/11), 70/7 (70/13), 52/3 (52/9), 359/5, 391/4, 362/3, 489/1 
(489/3), 57/5 (57/12), 58, 57/6, 70/8, 489/2 (489/5), 490/1 (490/3) gmina 
Jaktorów.
2) W odniesieniu do działek pod  przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia – działki 
ulegających podziałowi np. 36/5 (36/6) - przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale.

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 
3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od daty jej 
doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23) 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    
                                                                                       

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY  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

POSZUKUJESZ PRACY? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

 
Adecco Poland Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 16 A lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20                    
www.adecco.pl

Sprzedam

 ► Sprzedam suknię ślubną „Dream” 
z kolekcji Madonna (rozm. 36) 
504 604 740 

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

 ► Sprzedam 
- używaną pralkę samsung, 
ładowoność 6kg, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł
- używaną komodę Black Red White, 
kolor wenge, 150 szer. x 90 wys., 
widać ślady użytkowania,
cena 100 zł
- używaną szafkę RTV,
 Black Red White, kolor wenge, 
cena 100 zł
- używany stół , Black Red White, 
brązowy, 173 x 92, dostawka 41 cm 
cena 400 zł
Pruszków, proszę o telefon po 18.00, 
509 683 032 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, wycinka; 
opryski ochronne (w tym róż). 
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl  

 ► Domofony, videodomofony
603 375 875 

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

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa imprez  
www.a-p-s.eu 600 133 350 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852 

 ► Protezy zębowe 480 zł, 508 357 334 

 ► Przeprowadzki/Transport 793 929 233 

 ► Remonty, wykończenia wnętrz, szybko, 
tanio, skutecznie, 693 765 458 

 ► Studio urody Grigio&Rosso Kościelna 11 
Pruszków 536 575 575 

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wnio-
sek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej roz-
budowy skrzyżowania ul. Myśliwskiej z ul. Świerkową oraz  
z ul. Słoneczną w Brwinowie wraz z rozbiórką ogrodzeń, wy-
cinką drzew oraz przebudową zjazdów.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
35/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 35), 44/2 (działka 
powstała z podziału działki nr ew. 44), 61/4 (działka powstała z 
podziału działki nr ew. 61/1), 53/2 (działka powstała z podziału 
działki nr ew. 53) – obręb 13 (miasto Brwinów).

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budo-
wy:
43/1, 22/5, 22/1, 60/6, 60/1 – obręb 13 (miasto Brwinów). 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32.  
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