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R E G I O N
Ministerstwo Energii 
bada prawidłowość 
wskazania przebiegu 
linii 400 kV w śladzie 
autostrady A2 i drogi 
krajowej nr 50. Czy to 
oznacza, że trasa
inwestycji może jeszcze 
ulec zmianie?

P od ministerialną lu-
pę trafiła tzw. analiza 
wielokryterialna, do-
kument kluczowy dla 

wyznaczenia przebiegu kontro-
wersyjnej linii wysokiego napię-
cia. Sporządzona została przez 
ekspertów z Poli techniki War-
szawskiej pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Kraszewskiego, który 
był jednocześnie moderatorem 
Grupy Roboczej, czyli forum dia-
logu inwestora (Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych), samo-
rządów i mieszkańców. 

Wyniki tej analizy poznaliśmy 
w drugiej połowie maja, kiedy 
ogłoszono, że najbardziej opty-
malnym przebiegiem linii 400 kV 
jest wariant wzdłuż autostra-
dy A2 i drogi krajowej nr 50. To 
trasa z Ożarowa Mazowieckiego 
przez północną część gminy Gro-
dzisk Mazowiecki i Baranów do 
Wiskitek, a następnie wzdłuż DK50 
przez Radziejowice, pogranicze 
między Mszczonowem i Żabią Wolą 
i dalej przez Pniewy, Grójec, War-
kę aż do Kozienic, gdzie powstaje 
nowy blok tamtejszej elektrowni.

Wskazanie tego wariantu wy-
wołało sprzeciw nie tylko w Gro-
dzisku Mazowieckim. Do wzmo-
żonych protestów przyłączyły 
się gminy Wiskitki i Żyrardów, 
które o możliwości ulokowa-
nia słupów wysokiego napięcia
na swoim terenie wiedziały od 
wielu miesięcy, ale aktywnie do
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asZnaki zapytania w sprawie linii wysokiego napięcia, 
która ma przebiegać również przez nasz region
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„Jedynka” z nowym 
dyrektorem   4

M I L A N Ó W E K

Reklama

C I E K A W O S T K I

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

W Pruszkowskim 
Kinie Letnim
zagoszczą „Millerowie”

K U L T U R A

Dobra zabawa podczas oglądania 
komedii kryminalnej „Millerowie” 
gwarantowana! Kinomanów 
zapraszamy więc w najbliższą 
niedzielę, 10 lipca, na pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie. Start seansu 
pod chmurką o godz. 21.30.  2

Oddziaływania i Instytutu Gospo-
darki Przestrzennej i Mieszkal-
nictwa. Opinia miała być gotowa 
5 lipca, jednak prace przedłużają 
się, a inwestor nie poznał jesz-
cze jej treści. Dla mieszkańców 
jest ona „ostatnią deską ratunku” 
i nadzieją na przesunięcie trasy 
spornej inwestycji.

400 kV pod ministerialną lupą

Wagony służyły 
też jako barykady   7

blokowania inwestycji włączy-
ły się kilkanaście tygodni temu. 
Ich upór doprowadził do spotka-
nia z ministrem Piotrem Naim-
skim, pełnomocnikiem rządu 
ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej. Temat poruszo-
no również na posiedzeniu sej-
mowej Komisji do Spraw Energii 
i Skarbu Państwa. 

– W trakcie komisji pan mini-
ster, zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, ogłosił, że chce 
się jeszcze raz przyjrzeć czy cała 
analiza wielokryterialna zosta-
ła przeprowadzona prawidło-
wo. To sprawdzanie trwa – mówi 
Krzysztof Szymański z Agencji 
Promocji Inwestycji, która ob-
sługuje przedsięwzięcie w po-
staci linii 400 kV.

W skład zespołu, który ocenia 
analizę wielokryterialną, we-
szli profesorowie z kilku nie-
zależnych uczelni, planiści, 
eksperci z Krajowej Komisji Ocen 



– Odbudowanie zespołu, wizerunku szkoły, doprowadzenie do stanu normalności, 
aby wszyscy przestali się interesować „jedynką” jako czymś dziwnym, a zaczęli 
interesować jako dobrą szkołą. Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka, o wyzwaniach dla nowego 
dyrektora Zespołu Szkół Gminnych nr 1

C Y T A T  T Y G O D N I A02 P i ą t e k ,  8  L I P C A  2 0 1 6

Kraszewski, jeden z autorów ana-
lizy wielokryterialnej. 

Co, jeśli okaże się, że opinia 
jest dla dokumentu druzgocą-
ca? – Nie chcę spekulować. Bę-
dziemy mieć opinię, będziemy 
się zastanawiać co z nią zrobić. 
Według mnie analiza wielokry-
terialna została przygotowana 
rzetelnie. Można się spierać co 

Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne na opinię nie czekają bez-
czynnie. Cały czas trwają prace 
nad wybranym wariantem prze-
biegu. – Jesteśmy po spotkaniach 
ze wszystkimi gminami na tra-
sie wariantu A2 i DK50. Do gmin 
zostały wysłane pisma od wyko-
nawcy z informacją o wskazaniu 
przebiegu i z prośbą o prze-

Opinia zespołu ma rozwiać wszel-
kie wątpliwości, w tym te doty-
czące sposobu wyboru najmniej 
uciążliwego wariantu. A znaków 
zapytania jest sporo, co pokazały 
burzliwe obrady sejmowej Komi-
sji do Spraw Energii i Skarbu Pań-
stwa. Zgłaszali je m.in. posłowie 
Marek Suski, Maciej Małecki, Mi-
rosław Maliszewski oraz przed-
stawiciele samorządów. 

– Nigdy w życiu nie słyszałem, 
że są plany budowy jakiejś linii. 
Nagle, w ciągu ostatnich miesię-
cy, planowana od dwudziestu lat 
linia cudownym sposobem prze-
mieściła się na inne tereny bez 
porozumienia z ludźmi i społe-
czeństwem – stwierdził poseł 
Suski. – W swojej profesjonal-
nej karierze lokalizowałem wiele 
różnych inwestycji. Były to ob-
wodnice wielkich miast, w tym 
m.in. południowa obwodnica 
Warszawy, wschodnia obwod-
nica Warszawy. Analizowałem 
różne warianty przebiegów i sta-
rałem się sobie samemu, a przede 
wszystkim podejmującym decy-
zję, wykazać który z nich jest naj-
bardziej optymalny. Przypadek 
lokalizacji linii Kozienice-Oł-
tarzew należy do najtrudniej-
szych – przyznał prof. Andrzej 

i szukaniu najmniej uciążliwych 
rozwiązań mogli to uwzględnić. 
Dajemy sobie czas w horyzon-
cie około dwóch miesięcy. Po 
ich upływie będziemy chcieli 
mieć konkretną propozycję dla 
gmin w przebiegu autostrady 
A2 i DK50, ale też z wariantami 
odchylenia przy uwzględnieniu 
tej wiedzy, której jeszcze dziś nie 
mamy, a która jest w gminach 
– mówi Krzysztof Szymański 
z API. I dodaje: – Prosimy gminy 
o to, żeby nasza korespondencja 
była udostępniana mieszkańcom, 
żeby była pełna transparentność, 
żeby nie było zarzutów o to, że 
czegoś nie wiedzieli.

Przypomnijmy. Linia 400 kV 
ma połączyć powstający właśnie 
nowy blok elektrowni w Kozie-
nicach z Ołtarzewem. Inwesty-
cja ma rangę strategicznej dla 
bezpieczeństwa energetyczne-
go, co oznacza, że PSE może ją 
realizować w trybie tzw. specu-
stawy przesyłowej. W praktyce 
daje to spółce całkowicie wol-
ną rękę w ustalaniu jej lokali-
zacji. A czasu zostało już coraz 
mniej. Elektrownia w Kozieni-
cach ma być gotowa w połowie 
2018 roku, do tej chwili musi 
też powstać odpowiednia in-
frastruktura, czyli właśnie li-
nia wysokiego napięcia.

Linia 400 kV znajduje się 
pod ministerialną lupą

Znaki zapytania w sprawie przebiegu linii wysokiego napięcia
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Cały czas trwają prace nad wybranym 
wariantem przebiegu linii 400 kV
do metody naukowej, jest wielu 
naukowców i wiele metod, nato-
miast została ona przeprowadzo-
na zgodnie ze sztuką – twierdzi 
Krzysztof Szymański z Agencji 
Promocji Inwestycji. 

kazanie informacji jakie tereny na 
obszarze każdej gminy powinny 
być zachowane. Chodzi o ewen-
tualne plany inwestycyjne, tereny 
szczególnie wrażliwe, tak abyśmy 
przy szczegółowym trasowaniu 

P R U S Z K Ó W
Już w najbliższą niedzielę 
w Pruszkowskim 
Kinie Letnim zobaczymy 
zwariowaną „rodzinkę”! 
Dobra zabawa podczas 
oglądania komedii 
kryminalnej „Millerowie” 
gwarantowana!

W czasie poprzed-
niego (3 lipca) 
seansu kino-
manów rozgrze-

wały spektakularne sceny ak-
cji w fi lmie „Uprowadzona 3”. 
Pomimo jak na lato dość chłod-
nej pogody widownia na prusz-
kowskim pl. Jana Pawła II była 
wypełniona praktycznie po 
brzegi. Teraz czas na kolejną 
projekcję – fi lm „Millerowie”.  

Tata David to dealer narko-
tyków, mama Rose jest strip-
tizerką. Syn Kenny to krnąbr-
ny nastolatek, któremu jedno 
w głowie, a córka Casey mi-
mo młodego wieku jest bez-
domna. Wato wspomnieć, że 

„towar”. Pojawia się problem, 
bo straty trzeba odpracować. 
Dostawca Davida zleca mu po-
dróż do Meksyku i przeszmu-
glowanie przez granicę nowej 
dostawy marihuany. Ten o po-
moc prosi pozostałych człon-
ków „rodziny”. Jak zakończy 
się ich przygoda?

Początek seansu w niedzie-
lę 10 lipca o godz. 21.30. Cze-
kamy na was na pl. Jana Pawła 
II! Wstęp na wszystkie projek-
cje w ramach Pruszkowskiego 
Kina Letniego jest bezpłatny. 

Przypominamy również, że 
podczas Kina Letniego zbiera-
my dary (przybory szkolne) dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Pruszkowie. Nasza 
akcja „Kolorowa Wyprawka” 
potrwa do 28 sierpnia.

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym jest Odyssey – nowy 

„Millerowie” zagoszczą
w Kinie Letnim
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salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerami projektu 
są: Auto Service Zalewscy, 
Decathlon Okęcie, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. 
Heleny Chodkowskiej, Play 
Salon Pruszków, E. Leclerc, 
Factory, LongBridge, MTZ 
Clinical Research. 

Więcej informacji na stro-
nie: www.kino.wpr24.pl. [AS]

Początek seansu w niedzielę 
10 lipca o godz. 21.30. Miłośników 
dobrych fi lmów zapraszamy! 
„Millerowie” nie są ze sobą 
w ogóle spokrewnieni... Zasta-
nawiacie się pewnie, co w ta-
kim razie ich łączy? Wspólnie 
chcą przeszmuglować przez 
granicę dostawę marihuany. 

Wszystko zaczęło się od Da-
vida, dealera marihuany. Kie-
dy próbuje pomóc nastolatkom 
z sąsiedztwa napada na niego 
trzech zbirów i kradnie mu cały 
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Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 10 lipca – Millerowie
 17 lipca – Więzień labiryntu – Próby ognia
 31 lipca – John Wick
 7 sierpnia – Wolny strzelec
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

Reklama

Będzie lepsza
komunikacja

M I L A N Ó W E K
Milanowski magistrat chce 
polepszenia komunikacji 
z mieszkańcami. Planuje 
m.in. wdrożenie systemu 
powiadomień SMS i nowe 
tablice informacyjne.

N a wniosek mieszkań-
ców chcemy wdrożyć 
system powiadomień 
SMS, który po reje-

stracji użytkownika będzie do-
starczał mu ważne informacje 
o wydarzeniach kulturalnych, 
społecznych oraz ostrzegał o za-
grożeniach pogodowych czy ko-
munikacyjnych. Wdrażamy też 
program Milanówek Miasto 
Mieszkańców, który ma na celu
zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców i brania czynnego 
udziału w konsultacjach społecz-
nych, warsztatach czy zespołach 
tematycznych. Prace nad instala-
cją tablic i wdrożeniem systemu 
SMS rozpoczynamy już w wakacje 
i chcielibyśmy, aby nowe kana-
ły komunikacyjne zaczęły słu-
żyć mieszkańcom Milanówka jak 
najszybciej – mówi Daria Gągała 
z Urzędu Miasta w Milanówku. [JM]
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88lat – można powiedzieć, że tyle lat działa już Warszawska Kolej Dojazdowa. Kolejka znana wcześniej jako EKD  
od 88 lat ułatwia mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Komorowa, Otrębus, Prusz-

kowa i Michałowic dotarcie do Warszawy. Co więcej WKD od lat jest uznawana za jednego z najpunktual- 
niejszych przewoźników w całej Polsce. Poziom punktualności „wukadek” w ubiegłym roku wynosił prawie 99 proc. 88P i ą t e k ,  8  L I P C A  2 0 1 6
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Szpital Powiatowy na Wrzesinie

Dach dworca także zostanie wyremontowany
G R O D Z I S K  M A Z .

W ubiegłym roku  
dworzec PKP  
w Grodzisku Mazowieckim 
został gruntownie 
wyremontowany  
i zmodernizowany.  
Jedyny element,  
który pozostał  
bez zmian to dach.

P race związane m.in.  
z odnową grodziskiego 
dworca rozpoczęły się 
jeszcze w 2014 roku. 

Po około 12 miesiącach gotowy 
obiekt został oddany do użyt-
ku. Oprócz odnowienia elewacji  
i wnętrza, wymiany okien, drzwi 
oraz instalacji nowego systemu 
ogrzewania zmieniono również 

budynek został przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Mimo przeprowadzenia sze-
regu prac, nie wykonano jednak 

remontu dachu. Wielu miesz-
kańców Grodziska Mazowiec-
kiego zastanawiało się dlaczego 
zapomniano o tak ważnym ele-
mencie budynku. Zwłaszcza, że 
dach nie był w idealnym stanie 
technicznym. Jak zapowiada-
ją kolejarze wkrótce ten stan  
rzeczy ulegnie zmianie.

Kiedy rozpoczną się robo-
ty? – Planowane prace obej-
mują remont dachu na dworcu 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Obecnie przygotowywany jest 
projekt. Roboty budowlane pla-
nujemy rozpocząć w sierpniu 
tego roku. Całe zadanie ma 
zostać zrealizowane do końca 
2016 r. – tłumaczy Maciej Buł-
towicz z wydziału prasowego 
PKP S.A. [SD]

funkcje pomieszczeń – kasy bi-
letowe znajdują się holu głów-
nym, zaś w ich dawnym miejscu 
znajduje się miejsce np. na in-
teresujące wystawy. Ponadto 
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Windy  
znów stoją...

R E G I O N
Windy na dworcach 
PKP w Grodzisku 
Mazowieckim  
i Pruszkowie są 
wyjątkowo „kapryśne”. 
Ich gruntowna naprawa 
trwała kilka miesięcy. 
Uruchomiono je 
ponownie 7 czerwca.  
Dziś znów są nieczynne...

P amiętacie amery-
kański film „Dzień 
świstaka” z 1993 r.? 
W dużym skrócie 

jego fabuła wygląda tak. Te-
lewizyjny prezenter pogo-
dy Phil Connors wyjeżdża 
do pewnego miasteczka, 
aby zrelacjonować przebieg 
corocznego święta, Dnia 
Świstaka. Kiedy budzi się na-
stępnego dnia zwraca uwagę 
na to, że przeżywa ten sam 
dzień. Powtarza się to wie-
le razy.

Coś wam to przypomi-
na? Można odnieść wraże-
nie, że pasażerowie tak jak 
Phil Connors idą na jeden 
z dwórców i mają nadzieję, 
że podnośniki działają. Rze-
czywistość okazuje się inna. 
Windy na dworcach w Gro-
dzisku i Pruszkowie nie zdą-
żyły długo się napracować... 
Ich naprawa trwała niemal 
trzy miesiące, a po niespeł-
na miesiącu znów są zepsute.

Jaki tym razem jest tego po-
wód? – Obydwie windy zosta-
ły unieruchomione ponieważ 
stwierdziliśmy nieprawidło-
wość w działaniu rygla do 
drzwi, które nie zamykają się 
tak jak powinny – mówi Ka-
rol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe. I dodaje: – Zgłosili-
śmy już tę awarię do serwisu, 
który ma się tym jak najszyb-
ciej zająć. Liczymy, że do po-
łowy tego miesiąca wszystko  
zostanie naprawione. [SD]

Tu gdzie możemy redukujemy 
koszty do minimum. Dotyczy to 
sfery administracyjno-technicz-
nej, bo tylko tu możemy pozwolić 
sobie na oszczędności. Najważ-
niejszą zasadą dla nas jest, by 
oszczędności nie odbijały się w ja-
kikolwiek sposób na pacjentach. 
Na tak duży wynik wpływają rów-
nież nadwykonania uznane przez 
NFZ – mówi Krystyna Płukis, dy-
rektor Szpitala Zachodniego. 

Nad kreską
Sytuacja pruszkowskiego Szpita-
la Powiatowego na Wrzesinie nie 
jest aż tak dobra, jak grodziskiej 
lecznicy. Warto jednak dodać, że 
pruszkowski szpital również za-
kończył rok 2015 na plusie. 

„Wrzesinek” wypracował zysk 
w wysokości niespełna 215 tys zł. 
To pokaźna kwota, zwłaszcza, że 
jeszcze rok temu odnotował stra-
tę na poziomie prawie 1,8 mln zł. 
– Chciałbym podziękować za po-
moc, którą otrzymaliśmy od pań-
stwa w roku ubiegłym i za pomoc, 
którą otrzymujemy aktualnie. 
Ma ona niewątpliwie znaczenie 

w wynikach przez nas osiąganych. 
Owszem, jest to również zasłu-
ga zespołu pracowników, im też 
z tego miejsca dziękuje – zazna-
czał na czerwcowej sesji rady po-
wiatu pruszkowskiego Mieczysław 
Brągoszewski, dyrektor Szpita-
la Powiatowego. – Udało nam 
się w roku 2015 osiągnąć dodatni 
wynik finansowy. Jest to istotna 
zmiana w porównaniu  z rokiem 
2014, kiedy prosiliśmy państwa 
o podjęcie decyzji czy pokryjecie 
naszą stratę zapewniając kontynu-
ację działalności w obecnej formie. 
Tym razem dodatni wynik finan-
sowy powoduje, że tej prośby nie 
będzie – dodał.

Pieniądze na papierze
Warto tu jednak zaznaczyć, że do-
datni wynik finansowy nie ozna-
cza dla szpitali realnego zysku. 

– To nie jest tak, że my te pie-
niądze mamy na koncie. Dodat-
ni wynik finansowy oznacza, że 
szpital jest w dobrej kondycji, ma 
lepszą płynność finansową i ren-
towność – tłumaczy dyr. Krysty-
na Płukis.

Powiatowe szpitale  
są na plusie

 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Szpital Zachodni w Grodzisku 
Mazowieckim oraz Szpital 
Powiatowy na Wrzesinie 
podsumowały 2015 r. 
Sytuacja finansowa obu 
lecznic jest bardzo dobra. 
Ubiegły rok zakończyły  
na plusie. 

R ząd pracuje nad zmia-
ną przepisów dotyczą-
cych komercjalizacji 
placówek leczniczych. 

Dziś zgodnie z przepisami jeśli 
szpital prowadzony przez jed-
nostkę samorządową zakończy 
rok ze stratą finansową koniecz-
ne jest podjęcie określonych kro-
ków. Jakich? Pierwsze wyjście to 
pokrycie przez organ prowadzą-
cy (miasto, powiat czy wojewódz-
two) owej straty. Druga opcja to 
komercjalizacja szpitala i prze-
istoczenie go w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Z tego 
ostatniego wariantu kilka lat temu 
skorzystał Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, który w spół-
kę przekształcił Szpital Kolejowy 
w Pruszkowie. A jak przedstawia 
się sytuacja finansowa szpitali po-
wiatowych w naszym regionie?

Duży zysk
W Grodzisku Mazowieckim bez 
większych sensacji. Szpital Za-
chodni kolejny rok z rzędu wy-
pracował zysk na działalności. 
I to spory. 

Rok 2015 grodziski szpital za-
kończył z dodatnim wynikiem na 
poziomie ponad 2,2 mln zł. Jak 
udało się go uzyskać? – To są zło-
żone tematy. To efekt przyjętej 
i realizowanej przez nas strategii. 
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Lecznice w Grodzisku i Pruszkowie podsumowały 2015 r.

P R U S Z K Ó W
Jej powstanie było tylko 
kwestią czasu. W połowie 
maja zakończyły się  
prace nad założeniami  
do statutu, a w końcu 
czerwca oficjalnie 
powołano Młodzieżową 
Radę Miasta Pruszkowa.

B yła to ciężka i długa 
droga, bo pracowali-
śmy nad tym od 18 lu- 
tego tego roku. Bardzo  

cieszę się otwartością miasta, 
które dało nam duży kredyt 
zaufania. Tak naprawdę do jest 
dopiero początek, przed na-
mi kolejne etapy, m.in. wybory  
i sama działalność młodzieżówki 
– mówi Anna Hejnowicz, radna 
Pruszkowa i inicjatorka MRM.

Wszystkie dokumenty udało się 
przedłożyć na sesji rady miasta, 
która odbyła się 30 czerwca. Co 
dalej? – Dokumenty muszą się 
najpierw uprawomocnić. Według 
statutu, wybory do młodzieżowej 

rady mają odbyć się do 30 listo-
pada. Natomiast my przewidu-
jemy, że przeprowadzimy je na 
przełomie października i listo-
pada. Odbędą się one w szkołach 
 – wyjaśnia Anna Hejnowicz.

Dzięki MRM młodzież zwięk-
szy swoją rolę w lokalnej społecz-
ności i będzie mogła realizować 
własne pomysły poprawiając tym 
jakość życia w Pruszkowie.

Inicjatorka utworzenia MRM 
podkreśla, że młodzi niemalże 
samodzielnie doprowadzili do 
utworzenia swojego gremium. – 
To bardzo zdolna i aktywna mło-
dzież, są zadowoleni z tego, że 
sami pracowali nad dokumen-
tami z niewielką pomocą doro-
słych. Oni ustalali, czym mają się 
zajmować, jakie mają być rela-
cje z urzędem i jak ma wyglądać 
całokształt rady. Urząd miej-
ski, prezydent czy prawnik nie 
ograniczali młodzieży w żaden 
sposób, a wszystkie ich propo-
zycje zostały przyjęte – zaznacza  
Anna Hejnowicz. [SD]

Młodzieżowa Rada
szykuje się do wyborów 
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N A D A R Z Y N
Przebudowa skrzyżowania w Kra-
kowianach wywołała spór pomiędzy 
pruszkowskim starostwem a gminą 
Nadarzyn. Pierwsi chcieli dostosowa-
nia skrzyżowania do odpowiedniego 
standardu, drudzy – budowy ronda. 
Temat już poruszaliśmy. Wspomnia-
ne skrzyżowanie niegdyś zostało źle 

wykonane. Nie jest ono bezpieczne. 
Po analizie natężenia ruchu w tym 
rejonie okazało się, że 90 proc. aut 
porusza się w linii północ-południe. 
Starostwo pruszkowskie (zarządca 
drogi) zdecydowało więc, że skrzy-
żowanie wystarczy przebudować. 
Wójt gminy Nadarzyn nie zgadzał się 

Skrzyżowanie 
do przebudowy

z takim rozwiązaniem. Dziś już wiemy, 
że skrzyżowanie będzie „tylko” przebu-
dowane. Przetarg w tej sprawie ogło-
szono. Drogowcy rozbiorą  istniejące 
elementy drogi, następnie wybudowa-
ne zostaną chodniki i ciągi pieszo-ro-
werowe z kostki betonowej. Położona 
będzie nowa nawierzchnia jezdni. [SD]  
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P R U S Z KÓ W
Remont przepustu 
w drodze wojewódzkiej 
nr 718 w Pruszkowie miał 
się zakończyć do końca 
czerwca, ale trwa. Dlaczego? 

P ruszkowianie z nie-
cierpliwością wy-
czekują chwili kiedy 
modernizacja prze-

pustu w ulicy 3 Maja dobiegnie 
fi nału. Zwężenie jezdni do jed-
nego pasa ruchu spowodowało 
spore utrudnienia. W godzi-
nach szczytu kierowcy jadący 
w stronę wjazdu na autostradę 
A2 muszą stawić czoła ogrom-
nym korkom.

– Remont rozpoczął się na po-
czątku maja i miał skończyć się 

do 30 czerwca. Czemu jeszcze 
trwają tam roboty drogowe? Po-
ranny przejazd w kierunku au-
tostrady to koszmar… – czytamy 
w wiadomości wysłanej przez 
czytelnika na kontakt@wpr24.pl.
Takich głosów było więcej.

– Termin zakończenia prac 
przy przebudowie przepustu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
718 został przedłużony do koń-
ca lipca. Przesunięcie terminu 
jest spowodowane czynnikami 
atmosferycznymi. Kilkukrot-
ne intensywne opady deszczu 
spowodowały czasowe przerwy 
w wykonywaniu prac, jak rów-
nież podtopienie robót – wyjaś-
nia Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich. [SD]

Utrudnienia potrwają

Sprawa konfl iktu w ZSG nr 1 w Milanówku dobiega końca

„Jedynka” z nowym dyrektorem
 EweLina Latosek 

M I L A N Ó W E K
Od nowego roku szkolnego 
milanowskim Zespołem 
Szkół Gminnych nr 1 
pokieruje Anna Sawwidis. 
Zastąpi dotychczasową 
dyrektor, skonfl iktowaną 
z częścią grona 
pedagogicznego.

W skazanie nowego 
dyrektora będzie 
prawdopodobnie 
ostatnim akcen-

tem zamieszania wokół naj-
większej szkoły w Milanówku. 
Od kilkunastu miesięcy narastał 
w niej konfl ikt między częścią 
pracowników a Edytą Sawic-
ką-Domasiewicz, która stoi na 
czele placówki. Padały zarzuty 
o mobbing, niesprawiedli-
we traktowanie, niewypłaca-
nie należnego wynagrodzenia. 
Dyrektor stanowczo zaprzecza-
ła wszelkim oskarżeniom. Ar-
gumentowała, że uprzedzenia 
kadry mają podłoże osobiste, 
nie zawodowe, a liczne kontro-
le przeprowadzane w szkole nie 
wykazały nieprawidłowości. 

Z czasem nadziei na zażegna-
nie sporu było coraz mniej. Nie 
pomogły nawet specjalne warsz-
taty zorganizowane przez bur-
mistrz Wiesławę Kwiatkowską. 

Nauczyciele i dyrekcja mieli się 
w ich trakcie nauczyć współ-
pracy i budowania zespołu. 
Bez efektu. 

W k w i e t n i u  t e g o  rok u , 
w związku ze zbliżającym się 
końcem pięcioletniej kadencji, 
odbył się konkurs na dyrek-
tora ZSG nr 1. Mimo, że Edyta 

– Jest kompetentna i wszech-
stronna, ma doświadczenie 
w kierowaniu szkołą, jest nau-
czycielem, obecnie pracuje w ku-
ratorium oświaty w Warszawie.

Formalnie Anna Sawwidis na 
czele placówki stanie 1 września 
tego roku, ale pierwsze spotkanie 
z kadrą ma już za sobą. Jak zo-
stała przyjęta? – To pytanie nie 
do mnie. Do 15 lipca nauczycie-
le mają czas, aby przedstawić 
mi swoją opinię, ale nieofi cjal-
nie otrzymałam informację, że 
jest ona pozytywna – mówi bur-
mistrz Kwiatkowska. 

Potwierdza to w rozmowie 
z nami jeden z nauczycieli: 
– Pierwsze wrażenie mamy bar-
dzo dobre. Wydaje się osobą cie-
płą, spokojną, rzeczową. Będzie 
chciała do nas wyjść, współ-
pracować z nami, a nie zamy-
kać się przed pracownikami.

Pozytywna rekomendacja 
dla przyszłej dyrektor została 
przyjęta 26 głosami „za”, 6 było 
„przeciw”, 11 osób wstrzymało się
od głosu. 

Jakie największe wyzwanie 
czeka Annę Sawwidis? – Od-
budowanie zespołu, wizerunku 
szkoły, doprowadzenie do stanu 
normalności, aby wszyscy prze-
stali się interesować „jedynką” 
jako czymś dziwnym, a zaczęli 
interesować jako dobrą szkołą 
– zaznacza burmistrz Kwiatkowska.
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konkursowej i braku obsadze-
nia stanowiska, prawo do wska-
zania dyrektora ma burmistrz. 
Wiesława Kwiatkowska zdecydo-
wała o wskazaniu Anny Sawwi-
dis, byłej dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Brwinowie. – To dobry 
wybór, bo moim zdaniem to naj-
lepsza osoba, aby przywrócić 

Sawicka-Domasiewicz była jedy-
ną kandydatką, nie została wy-
brana. Przepadła stosunkiem 
głosów 5 do 4. 

Zgodnie z przepisami, w przy-
padku takiego werdyktu komisji 

markę szkole, zrobić to, co trze-
ba, uznać ucznia za najważ-
niejszego, wprowadzić porzą-
dek w ramach instytucji, w któ-
rej pracują ludzie – wyjaśnia
burmistrz Milanówka. I dodaje: 

Formalnie Anna Sawwidis na czele 
placówki stanie 1 września, 
ale pierwsze spotkanie z kadrą 
ma już za sobą  

R E G I O N 
Na mapie powiatów 
grodziskiego 
i pruszkowskiego powstaje 
coraz więcej restauracji. 
Gdzie można dobrze 
zjeść? Postanowiliśmy 
przygotować informator 
o lokalnych restauracjach. 
15 lipca i 12 sierpnia 
w „Gazecie WPR” i portalu 
WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Gastronomiczny!

K awiarnie, wykwint-
ne restauracje, loka-
le gastronomiczne 
serwujące kuchnie 

z całego świata – weźmiemy 
pod uwagę wiele takich miejsc! 
Dowiesz się, gdzie zjeść do-
brego burgera, pyszne sushi, 
prawdziwą włoską pizzę.

W naszym dodatku Czytelni-
cy znajdą też wywiady z cieka-
wymi osobami, które z branżą 
kulinarną mają do czynienia 
każdego dnia. Przeprowadzi-
my również sondę i dowiemy 
się czego oczekują mieszkań-
cy Pruszkowa i okolic od lokal-
nych restauracji.

Korzyści z zamieszczenia 
prezentacji:
•  publikacja w Gazecie WPR 

15 lipca i 12 sierpnia
•  publ ikac ja  na porta lu 

WPR24.pl – ponad 1 mln 
odsłon w miesiącu

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profilu –
12 tys. użytkowników z regionu.

•  dystrybucja 4 tys. egzempla-
rzy „Gazety WPR” na stacjach 
SKM i WKD Pruszków

•  dystrybucja podczas Prusz-
kowskiego Kina Letniego!

Koszt reklamy od 200 zł netto.

Zapraszamy 
do współpracy! 

Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: 
reklama@wprmedia.pl

Dodatek Gastronomiczny!
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Pruszkowski magistrat dokonał 
wstępnej weryfikacji formalnej 
projektów zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego. Jeszcze na tydzień 
przed zakończeniem przyjmowania 
zgłoszeń w urzędzie znajdowały się 
dwa wnioski. Jednak fi nisz okazał 
się imponujący. Łącznie zgłoszono 

54 projekty. Ich szczegółowy spis 
można zobaczyć klikając na www.
pruszkow.pl/__data/assets/pdf_fi le
/0019/26119/Spis-projektow.pdf. 
Mieszkańcy chcą m.in. powiększe-
nia placu zabaw na Gąsinie, budowy 
boiska ze sztuczną nawierzchnią do 
siatkówki i koszykówki w tej samej 

Projekty do budżetu
obywatelskiego 

dzielnicy. Ciekawym pomysłem jest 
boisko wielofunkcyjne na Żbikowie. 
Pojawiły się też projekty skatepar-
ku czy miejsca do grillowania przy 
rzece Utracie. Niektóre z wnio-
sków zweryfi kowano pozytywnie, 
inne przekazano do szczególowe-
go sprawdzenia. [JM]  

Reklama

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

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz porta-
lu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości i Wnętrz oraz 
Pruszkowskiego Kina Letniego w związku z dynamicznym 
rozwojem, poszukuje:

Zadania:
  Sprzedaż powierzchni reklamowej w pra- 

sie i Internecie
 Sprzedaż pakietów reklamowych przy 

eventach
 Opieka nad powierzonymi klientami
 Aktywne pozyskiwanie nowych klien-

tów biznesowych
 Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
 Realizowanie niestandardowych projek- 

tów sprzedażowych
 Przygotowywanie prezentacji i ofert 

sprzedażowych
 
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe lub w trakcie 

nauki
 Orientacja na cel i samodyscyplina
 Minimum 2-letnie doświadczenie  

w sprzedaży – WARUNEK KONIECZNY

 Doświadczenie w branży wydawniczej/  
/medialnej mile widziane – WARUNEK 
KONIECZNY

 Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
 Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania pozytyw-
nych relacji

 Znajomość programów MS Office
 Otwartość na zmiany
 Kreatywność
 Komunikatywność
 
Oferujemy:
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 Współpracę z profesjonalistami o du-

żym doświadczeniu i umiejętnościach
 Atrakcyjne wynagrodzenie składające 

się z podstawy i prowizji
 Niezbędne do pracy narzędzia – kom-

puter, telefon

Specjalistów ds. sprzedaży
 Miejsce pracy: Pruszków

RE Support z siedzibą w Pruszkowie, agencja specjalizu-
jąca się w kompleksowej obsłudze marketingowej dewe-
loperów i branży nieruchomości poszukuje do współpracy 
kreatywnych projektantów do zespołu kreacji.

Opis stanowiska:
  projektowanie logotypów i systemów 

identyfikacji wizualnych
  projektowanie materiałów marketingo-

wych i sprzedażowych
  projektowanie key visuali kampanii
  projektowanie grafik na potrzeby kampa-

nii online (banery, mailingi, newslettery, 
landing pages itp.)

  projektowanie grafik na potrzeby kampa-
nii offline (prasa, outdoor, oznakowanie, 
ulotki, foldery itp.)

  łamanie i skład publikacji
 
Wymagania:
 doświadczenie w projektowaniu poparte  

ciekawym portfolio
 poczucie estetyki i dbałość o detale: 

marginesy, światła, typografia

 biegła znajomość pakietu Adobe  
(Illustrator, Indesign, Photoshop)

 umiejętność pracy z briefem
 znajomości trendów w projektowaniu 

offline i online
 znajomość zagadnień przygotowania 

publikacji do druku
 podstawowej znajomości kodowania 

html/css
 znajomość rynku nieruchomości będzie  

dodatkowym atutem
 terminowość i umiejętność samodziel-

nego prowadzenia projektów
 
Oferujemy:
 pracę przy ciekawych projektach
 atrakcyjne wynagrodzenie
 możliwość rozwoju zawodowego

Graphic Designer – Grafik
Miejsce pracy: Pruszków        Region: mazowieckie

Kandydaci spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV  
oraz portfolio prezentujące 5 najlepszych projektów (max 10mb) na  

e-mail: rekrutacja@resupport.pl. W tytule prosimy dopisać Grafik – Pruszków.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O III PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

położonych w miejscowości Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/15 1001 93.000 9.300

2. 112/20 1001 93.000 9.300

3. 112/21 1000 93.000 9.300

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

4. 112/24 752 71.000 7.100

5. 112/25 753 71.000 7.100

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w sie- 
dzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A  
w Sali Konferencyjnej (I piętro). Przedmiotem przetargu są nie- 
ruchomości opisane wyżej, niezabudowane, uregulowane w KW  
nr WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy 
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
04.08.2016 r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o po-
datek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na stronie interne-
towej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew. 220. 

OGŁOSZENIE

– Mnie, jako matce z ma-
łymi dziećmi, przy pokony-
waniu schodów jeszcze ktoś 
pomoże. Ale co mają zrobić 
osoby na wózkach inwalidz-
kich? Znam niepełnosprawną 
dziewczynę, która musiała zre-
zygnować z pracy w Warsza-
wie, bo po prostu nie miała jak 
do niej kolejką dojechać – do-
daje czytelniczka.

Co na to przewoźnik?
 O odniesienie się do sprawy
poprosiliśmy przewoźnika. 
– Windy prowadzące z wiaduktu 
drogowego na peron WKD „War-
szawa Aleje Jerozolimskie” od 
kilkunastu tygodni są sprawne. 
W środę, 6 czerwca, przepro-
wadzono kontrolę ich funkcjo-
nowania i działały bez zarzutu. 
Zarządza nimi bezpośrednio 
Zarząd Dróg Miejskich w War-
szawie – informuje Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 

Gorzej sytuacja wygląda 
w przypadku stacji na Ocho-
cie i Dworcu Zachodnim. Tu na 
ułatwienia trzeba będzie pocze-
kać. I to długo. – Jeśli chodzi 
o przystanek Warszawa Ochota 
WKD w latach 2018-2020 pla-
nowany jest remont wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Towa-
rowej. Remont będzie wiązać 

się najprawdopodobniej z prze-
sunięciem peronu w kierunku 
południowo-zachodnim, wraz 
z nowymi wejściami/zejściami 
zostaną zainstalowane windy. 
W latach 2018-2022 plano-
wana jest przebudowa stacji 
Warszawa Zachodnia. W tym 
przypadku również powinny 
zostać zainstalowane windy 
lub urządzenia umożliwiające 
pełny dostęp do peronu nr 1 
– wyjaśnia rzecznik WKD.

Nie było sygnałów
W odniesieniu do stromych 
schodów i wąskiej pochylni dla 
wózków na Rakowie, przewoź-
nik zaznacza, że nie otrzymał 
sygnałów o problemie. 

– Zgłaszane postulaty dotyczą 
przeprowadzenia dodatkowego 
przejścia pieszo-rowerowego 
w poziomie torowiska pod pły-
tą wiaduktu. Wszelkie działania 
w odniesieniu do schodów pro-
wadzących na wiadukt mogą być 
podejmowane w uzgodnieniu 
z zarządcą tej części obiektu, 
czyli z Zarządem Dróg Miej-
skich w Warszawie – twierdzi 
Kulesza. I przypomina, że oso-
by niepełnosprawne mogą ko-
rzystać z pomocy pracowników 
WKD. Warunkiem jest jednak 
zgłoszenie takiej potrzeby 48 go-
dzin przed podróżą.

Trudna podróż z wózkiem

 EweLina Latosek 

R E G I O N
Osoby poruszające się 
na wózku inwalidzkim 
i rodzice z małymi dziećmi 
napotykają wiele utrudnień. 
O tych związanych z podróżą 
„wukadką” zaalarmowała 
nas jedna z czytelniczek. 

C hoć skończyła się 
era „starych” pocią-
gów WKD, do któ-
rych trzeba było się 

wspinać po stromych schod-
kach, linię obsługują nowocze-
sne niskopodłogowe składy, 
a część przystanków została 
odremontowana, to na szlaku 
kolejki wciąż pozostają „czar-
ne” punkty. Chodzi o miejsca, 
gdzie wyjątkowo trudno dostać 
się osobom na wózkach inwa-
lidzkich lub rodzicom z mały-
mi dziećmi.

Logistyczne wyzwanie... 
Przekonała się o tym jedna z na-
szych czytelniczek. – Mieszkam 
w Kaniach, ale wiele spraw za-
łatwiam w Warszawie. Mając 
małe dzieci, jedna z córek ma 
dwa lata, a druga dwa miesiące, 
podróż WKD staje się niema-
łym wyzwaniem logistycznym. 
Choć jadąc np. do lekarza najła-
twiej byłoby mi wysiąść na stacji 
Warszawa Raków, to wolę nad-
kładać drogi i dojechać np. do 
stacji Reduta Ordona. Dlacze-
go? Wspinanie się z wózkiem po 
stromych schodach na Rakowie 
jest zwyczajnie niebezpieczne. 
Rodzice z wózkami nie mają jak 
się dostać także na przystanki 
Warszawa Ochota, na peron na 
Dworcu Zachodnim, a na win-
dach w Alejach Jerozolimskich 
od lat wisi słynna już kartka 
„Nieczynne z powodu remont” 
– opowiada pani Sylwia. 
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Kiedy na niektórych stacjach WKD strome 
schody będą zastąpione przez windy?

Gmina Michałowice walczy o teren, na którym 
znajduje się Pomnik Mauzoleum Powstańców 

Sądowa batalia 
o działkę przy Parkowej

 Anna Sołtysiak 

P Ę C I C E
Nie widać końca sądowej 
walki o działkę przy 
ul. Parkowej w Pęcicach 
(gmina Michałowice). 
Władze gminy walczą 
o teren, na którym znajduje 
się Pomnik Mauzoleum 
Powstańców. Ministerstwo 
nakazało zwrócić działkę 
spadkobiercom.

D wa lata temu nad gmi-
ną Michałowice zawi-
sły „czarne chmury”. 
Wszystko przez de-

cyzję Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która stwierdza-
ła nieważność przeprowadzonej 
w 1944 roku reformy rolnej. Sta-
ło się to furtką dla spadkobier-
ców m.in. Barbary Grocholskiej 
do ubiegania się o roszczenia. 

W przypadku działki w Pęci-
cach było podobnie. Problem jed-
nak w tym, że o ten teren nikt się 
nie upomniał. I trudno się dzi-
wić, bo jest to miejsce historycz-
nie ważne dla naszego regionu. 
To właśnie przy ulicy Parkowej 
znajduje się Pomnik Mauzoleum 
Powstańców. W tym przypadku 
sprawa dotycząca przywrócenia 
terenowi prawowitego właściciela 
(dziś w księgach wieczystych jest 
nim gmina Michałowice) ruszyła 
z automatu. Gmina odwołała się 
od decyzji ministra do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. – Absolutnie nie ne-
gujemy prawa dawnych właścicieli 
do rekompensaty za utraconą wła-
sność. W tym aspekcie sprawa jest 
oczywista. Prawo własności nie 
może być jednak absolutyzowane 
– mówił dwa lata temu Krzysztof 

Grabka, wójt gimny Michało-
wice. – Bulwersujący jest ten auto-
matyzm w działaniu minister-
stwa rolnictwa. Zupełnie bezre-
fl eksyjne podejmowanie decyzji 
– dodał wtedy.

A na jakim etapie sprawa 
zanjduje się dziś? Niewiele się 
zmieniło. Trwa sądowa bata-
lia o teren przy ulicy Parkowej. 
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jeśli sąd mimo wszystko uzna, 
że rację ma jednak ministerstwo 
i że ten grunt ma wrócić do spad-
kobierców to i tak nie zakończy
to całego postępowania – mówi 
nam wójt Krzysztof Grabka. 
I dodaje – Wtedy konieczne bę-
dzie wszczęcie kolejnej rozpra-
wy sądowej, tym razem o wy-
kreślenie nas, czyli gminy z księ-

– Warto tu dodać, że spadkobiercy 
nawet nie wystąpili o zwrot tego terenu 
– mówi wójt Krzysztof Grabka
Końca tego sporu, póki co, nie 
widać. – Uznano niezasadność 
naszego wystąpienia i podtrzy-
mano decyzję ministerstwa. 
Złożyliśmy skargę kasacyjną 
i sprawa jest rozpatrywana. Nawet

gi wieczystej i wpisanie do niej 
spadkobierców, jako właścicieli.

Wójt Grabka zwraca uwagę na 
jeszcze jedną rzecz. – Warto tu do-
dać, że spadkobiercy nawet nie wy-
stąpili o zwrot tego terenu – mówi.

Pomnik Mauzoleum Powstańców w Pęcicach
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P R U S Z K Ó W
Mieszkaniec Pruszkowa Marek 
Sieradzki dokonał nie lada sztuki. 
Miłośnik kolarstwa pobił rekord 
Guinnessa w godzinnej jeździe na 
tylnym kole. Stało się to podczas nie-
dawnych zawodów Grand Prix Polski 
w kolarstwie torowym rozegranych 
na pruszkowskim torze BGŻ Arena. 

– Przygotowania rozpocząłem po-
nad rok temu. Każdego dnia było 
lepiej i wiedziałem, że zmierza to 
w dobrym kierunku. Po zakończe-
niu próby poczułem ogromną ra-
dość – mówi Marek Sieradzki. Przez 
godzinę na tylnym kole przejechał 
25 015,2 m. Tym samym poprawił 

Pobił rekord Guinnessa
jadąc na jednym kole

poprzedni wynik o 800 metrów. Ale 
nowy rekordzista nie zamierza na 
tym poprzestać. Na horyzoncie po-
jawiły się już nowe wyzwania, a więc 
trening i do boju! Marek Sieradzki: 
– Myślę o pobiciu rekordu na naj-
szybsze przejechanie 100 metrów 
na jednym kole. [JM]  
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Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM  
NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Owocowej 
– dz. nr 29/1, 29/2, obr.36. 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. Dz. 29/1, 29/2, obr.36 788 300 000 30 000

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość opisana wyżej, niezabudowana o regularnym kształcie; teren pła-
ski, częściowo ogrodzony. Posiada dostęp do drogi publicznej, uregulowana w KW nr WA1G/00011226/8. 
Działka nr 29/2 – obciążona służebnością przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren strefy oznaczonej symbolem D 171-MM/U  
tj. teren zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej, zabudowy zamieszkania zbiorowego oraz usług nieuciążli-
wych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 04.08.2016 r. 
Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płat-
na jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A 
oraz opublikowanie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A,  
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

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

P I A S T Ó W
Młode piłkarki Piastovii 
Piastów spotkały się 
z Agatą Kornhauser-
-Dudą, małżonką 
prezydenta RP. 
Pierwsza Dama 
otrzymała od nich 
w prezencie klubową 
koszulkę.

W Piastowie pręż-
nie rozwija się 
piłka nożna ko-
biet. Dziewczy-

ny pokazują, że futbol jest ich 
wielką pasją. Zawodniczki 
z powodzeniem występują 
w rozgrywkach II ligi. Klub 

dencki. Doszło również do 
spotkania z Pierwszą Damą. 
Pani Prezydentowa to nie-
zwykle sympatyczna i urocza 
osoba. Zadziwiła nas swoją 
wiedzą o piłce nożnej. Za-
wodniczki odbyły z nią miłą 
rozmowę, w której porusza-
ne były tematy związane ze 
szkołą oraz ich pasją do fut-
bolu – opowiada Włodzimierz 
Golferd, prezes PKS Piasto-
via Piastów. Podczas roz-
mów nie mogło oczywiście 
zabraknąć wątku dotyczące-
go Euro 2016. 

Pierwsza Dama życzyła 
zawodniczkom z Piastowa 
wielu sukcesów sportowych 

Młode piłkarki 
u Pierwszej Damy

Pi
as
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 EweLina Latosek 

P I A S T Ó W 
O problemach lokalowych 
piastowskiej przychodni 
przy ul. Wysockiego 
wiadomo od dawna. 
Placówka miała być 
rozbudowana, ale 
w rezultacie podjęto 
decyzję o powstaniu 
zupełnie nowej siedziby.

P lacówka przy ul. Wy-
sockiego to filia Sa-
modzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Piastun. Mieści się 
w niewielkim, 80-metrowym 
budynku, co znacznie utrud-
nia pracę lekarzy, nie mówiąc 
o komforcie pacjentów. Na ma-
łej powierzchni trudno bowiem 
zapewnić odpowiednie warunki 
i nowoczesne standardy. A lecz-
nica ma pod swoimi skrzydłami 
ponad 5 tys osób.

Pierwsze plany rozbudowy 
pojawiły się w 2012 roku. Mo-
wa była wówczas o zakończe-
niu prac w 2014 r. Nie udało się. 
Sprawę dodatkowo skompliko-
wały roszczenia do działki przy 
Wysockiego, zgłoszone przez 
spadkobierców dawnych wła-
ścicieli. Jeszcze w połowie 2015 r.
planowano powiększenie istnie-
jącego budynku. Rozpoczęto na-
wet przygotowanie odpowiedniej 
koncepcji. – Chcemy, aby roz-
budowa odbywała się „na ba-
zie” istniejącego budynku przy 
Wysockiego. Na ten cel prze-
znaczone zostaną trzy sąsiadu-
jące ze sobą działki – mówił nam 
wówczas Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.

Dziś wiadomo już, że te plany 
są nieaktualne. W innym miejscu, 
na działce przy al. Piłsudskiego, 
pojawi się zupełnie nowy budy-
nek. – Powstaje projekt, mamy 

nową lokalizację, wszystko jest na 
dobrej drodze – zapewnia bur-
mistrz Szuplewski. 

Władze miasta planują pozy-
skać dofi nansowanie na reali-

Budynek sprosta potrzebom

przedsięwzięcia, m.in. Lemur. Za 
tym będziemy się rozglądać. Jeśli 
nie w tym roku, to w przyszłym 
prace powinny się rozpocząć 
– twierdzi piastowski włodarz. 

momentu przeprowadzki do no-
wej siedziby. – Przychodnia przy 
ul. Wysockiego będzie działała do 
samego końca, co ma tę dobrą 
stronę, że nie będziemy musieli 
szukać alternatywy na czas prac 
– wyjaśnia Szuplewski.

Czy ta inwestycja rozwiąże 
problemy lokalowe? Zgodnie 
z deklaracjami władz Piastowa, 
budynek będzie spełniał odpo-
wiednie standardy i sprosta po-
trzebom lekarzy i podopiecznych 
przychodni. – Chcemy stworzyć 
taką placówkę, żeby obsłuży-
ła znakomitą część pacjentów 
– mówi burmistrz Piastowa.

Znikną problemy lokalowe obecnej przychodni przy ul. Wysockiego
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posiada też akademię, w któ-
rej szkolą się młode adeptki 
futbolu. To właśnie one do-
stąpiły zaszczytu spotkania 
z Pierwszą Damą.

Dla młodych piłkarek by-
ło to ogromne przeżycie. 
– Dziewczyny z rocznika 
2003 i młodsze miały okazję 
obejrzeć pałac i ogród prezy-

i czerpania radości z upra-
wiania piłki nożnej. Nie oby-
ło się bez prezentów. Agata 
Kornhauser-Duda wręczyła 
zawodniczkom szalik, który 
towarzyszył jej podczas spo-
tkań reprezentacji Polski. Na-
tomiast od przedstawicielek 
Piastovii otrzymała klubo-
wą koszulkę. [JM]

Pierwsza Dama od przedstawicielek 
Piastovii otrzymała w prezencie 
klubową koszulkę

zację tego zadania. – Będzie-
my ubiegać się o dotację na ten 
budynek, bo chcemy go wyko-
nać w technologii pasywnej. Są 
programy wspierające tego typu 

To rozwiązanie wyeliminu-
je problem z organizacją pra-
cy lecznicy w trakcie budowy. 
Pacjenci będą przyjmowa-
ni przy ulicy Wysockiego do 

– Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym 
prace powinny się rozpocząć – twierdzi 
burmistrz Grzegorz Szuplewski 

Przychodnia przy ul. Wysockiego będzie miała nową siedzibę

Reklama
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Na pl. Wolności w Grodzisku można 
oglądać wystawę plenerową „Drogi 
do Niepodległej – Józef Piłsudski”. 
To doskonała okazja, aby zgłębić 
najważniejsze wydarzenia z okre-
su międzywojennego. Wystawa 
będzie czynna do 27 lipca. Orga-
nizatorem ekspozycji jest Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
a na szczeblu lokalnym koordyna-
cją zajmuje się Willa Radogoszcz.  
– Ekspozycja pokazuje Piłsudskiego 
jako wizjonera i charyzmatycznego 
przywódcę, który jako Tymczaso-
wy Naczelnik Państwa wziął na sie-
bie ciężar odpowiedzialności za los 

Plenerowa wystawa 
o Józefie Piłsudskim

odradzającej się ojczyzny. Do dziś 
odwołujemy się do dorobku i auto-
rytetu Piłsudskiego, dlatego warto 
zapoznać się z drogą, którą podążył 
ten niezwykły człowiek. Drogą, któ-
ra wiodła także przez Grodzisk Ma-
zowiecki – podaje Anna Woźniak, 
kierownik Willi Radogoszcz. [JM]  
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Izba Tradycji EKD/WKD to niezwykłe miejsce 

Wagony służyły 
też jako barykady 

 Seweyn Dębiński 

C I E K A W O S T K I
Można powiedzieć, 
że Warszawska Kolej 
Dojazdowa (wcześniej 
EKD) ma historię sięgającą 
początków XX w. Aby ją 
poznać wybraliśmy się do 
Izby Tradycji znajdującej 
się na terenie siedziby 
przewoźnika. Jak kiedyś 
funkcjonowała „wukadka”?

I zba Tradycji EKD/WKD to 
niezwykłe miejsce – znaj-
dziemy tam liczne ekspo-
naty i pamiątki z dawnych 

lat. Wśród zbiorów muzealnych 
są takie „rodzynki” jak biurko 
konduktora z lat 1939-1944, mo-
del koła z 1927 r., hełm strażacki  
z 1939 r., a nawet wagon silnikowy 
EKD z 1927 roku. Oczywiście eks-
ponatów jest znacznie więcej, ale 
nie sposób wszystkie wymienić. 

Od czego się zaczęło? WKD 
niegdyś nosiła nazwę Elek-
tryczne Koleje Dojazdowe. Była 

wyprodukowała 20 wagonów sil-
nikowych i 20 zwykłych – dodaje. 

Pociągi osiągały zawrotną 
prędkość 70 km/h i były zasi-
lane napięciem tramwajowym 
600V. W 1939 r. przewiozły po-
nad 4 mln pasażerów. Niestety, 

ski mundur chronił przez za-
trzymaniem czy „wywózką”. 
W tym czasie wprowadzono też  
innowacje typowe dla niemiec- 
kiego systemu. W 1943 r. nowoś- 
cią był dziennik służbowy, póź- 
niej odgrodzono tereny przys- 

działania wojenne zniszczyły 
infrastrukturę EKD (szczegól-
nie na terenie Warszawy). – Ma-
ło kto wie, ale podczas drugiej 
wojny światowej wagony zosta-
ły wykorzystane jako barykady, 

np. u zbiegu ul. Marszałkowskiej 
i Nowogrodzkiej w Warszawie  
– mówi Ryszard Nyc.

Co ciekawe, w czasie wojny 
kierownictwo pozostało w pol-
skich rękach. Zatrudniano trzy 
razy więcej osób niż było to po- 
trzebne, a to dlatego, że kolejar- 

tanków i stacji, rozbudowano 
również główną halę do prze-
glądu taboru.  

W samym końcu 1944 r. Niem-
cy, świadomi przegranej wojny, 
postanowili zniszczyć urzą-
dzenia i wyposażenie EKD. 
Zamierzali wysadzić w powie-
trze całą linię jednak ich pla-
ny pokrzyżowali kolejarze. 
– Okupanci nawiercali dziury 
w drewnianych słupach trak-
cyjnych i wkładali tam materia-
ły wybuchowe, natomiast gdy 
pracownicy EKD zauważyli taki 
ładunek natychmiast go demon-
towali – wyjaśnia Ryszard Nyc. 

Torowisko EKD niegdyś się-
gało dalej niż teraz WKD. W Gro-
dzisku Mazowieckim kolejka 
jeździła od dzisiejszego przy-
stanku „Radońska” przez dep-
tak (ul. 11 Listopada) do stacji 
PKP. W Milanówku tory prowa-
dziły ul. Grudowską również aż 
do stacji PKP. Przystanek EKD 
znajdował się także w warszaw-
skich Włochach. 

Po wojnie, w 1947 roku, EKD 
zostały upaństwowione i trafiły 
pod zarząd PKP. W 1951 r. zmie-
niono nazwę na Warszawska 
Kolej Dojazdowa.

Syndyk masy upadłości Doroty Rybak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
w postępowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy 
ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie 00-454, sygn. akt X GUp 571/15 ogłasza o przetargu na:
1. Sprzedaż nieruchomość lokalowej mieszkalnej położonej w Pruszkowie przy ul. Spra- 

wiedliwości 4  lokal nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą   
nr WA1P/00087352/2, wycenioną przez Rzeczoznawcę Majątkowego na - 419 100 zł. 

2. Sprzedaż nieruchomość lokalowej niemieszkalnej – miejsca postojowego nr 81 w Garażu II. 
położonej w Pruszkowie przy ul. Sprawiedliwości 4, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
prowadzi księgę wieczystą  nr WA1P/00088094/2, wycenioną przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego na – 10 600 zł.

Nieruchomości będą sprzedawane łącznie - cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 
429 700 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset zł).
Operat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się w aktach sprawy i w biurze  syndyka.
Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 22 812 77 33 w dni robocze 
w godz. 1000-1600 lub mail zenonbstepien@gmail.com  Zainteresowani powinni składać oferty  
w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa X Wydział Gospodarczy dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami 
poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2016 
roku o godzinie 12,00 w gmachu Sądu w sali nr 120.

Ogłoszenie

INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Tańce w Zagrodzie 
Dworek Zagroda powraca  
do życia. Tym razem 
mieszkańców zaprasza na 
taneczną i muzyczną ucztę. 
O oprawę zadba zespół  
„Jak za dawnych lat”.  
Nie pozostaje nic innego,  
jak zabrać wygodne buty.
Start: 9 lipca, godz. 17.00
Miejsce: Zagroda,  
Grodziska 57

GRODZISK MAZ.

Piosenki Hemara
Miłośnicy koncertów  
plenerowych koniecznie  
muszą wybrać się do  
Grodziska na imprezę  
z cyklu „Klasyka w Parku”. 
Tym razem na scenie  
zobaczymy Zespół „W”  
w „Koncercie niezapomnia-
nych piosenek Mariana 
Hemara – Czy Ty wiesz,  
moja mała”.
Start: 10 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

KOMORÓW

Na jedwabnym  
szlaku
Jeśli nie masz pomysłu,  
jak ciekawie spędzić  
sobotę, to koniecznie  
wybierz się na „Piknik  
na jedwabnym szlaku”.  

Na gości czekać będzie 
szereg atrakcji: warsztaty 
plastyczne, warsztaty od 
jedwabnika do perskiego 
dywanu, malowanie buziek, 
zwierzobalony, pokaz  
kulinarny i wiele innych.
Start: 9 lipca, godz. 11.00
Miejsce: Biblioteka im. Marii 
Dąbrowskiej, Kraszewskiego 3

MILANÓWEK

Amadeusz
MCK zaprasza na „Kino na 
Leżaku”. Tym razem widzo-
wie obejrzą film „Amadeusz”. 
Obraz przedstawia historię 
Wolfganga Amadeusza  
Mozarta i jego potyczkę  
z Antonio Salierim, nadwor-
nym kompozytorem cesarza 
Austrii Józefa II. Długo 
oczekiwany przez Salieriego 
sukces, zostaje przyćmiony 
gdy na dworze cesarskim 
pojawia się intruz: młody 
Mozart.
Start: 9 lipca, godz. 21.00
Miejsce: Basen Miejski,  
Sportowa 70B

NADARZYN

Zaparkuj w Młochowie
Nadarzyński Ośrodek  
Kultury zaprasza na letni 
cykl koncertów, który będzie 
się odbywał pod szyldem 
„Zaparkuj w Młochowie”.  
W trakcie koncertu inaugu-
racyjnego wystąpi kwar-

tet smyczkowy Espresso. 
Publiczność siedzi na  
trawie, więc warto zabrać 
koce i maty.
Start: 10 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Taras przy kościele  
św. Michała Archanioła, Młochów

PIASTÓW 

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę  
w parku przy piastowskim 
urzędzie miejskim będą 
odbywać się koncerty  
pod chmurką. Przed  
publicznością może  
zaprezentować się każdy. 
Nieważne na czym grasz, 
nieważne jaki utwór  
wybierzesz – chętni  
mogą zgłaszać się pod  
nr. 530 527 398
Start: 10 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego 
 i Bogny Sokorskich

PODKOWA LEŚNA

Lato w Stawisku
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza  
na kolejną odsłonę „Lata  
w Stawisku”. Tym razem  
gościem muzeum będzie 
Jacek Myszkowski, który  
wygłosi wykład „Pamiętniki  
z okresu powstań narodo-
wych i archiwalia rodzinne”.
Start: 10 lipca godz. 17.00
Miejsce: Muzeum im. Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów

W 1947 roku, EKD zostały 
upaństwowione i trafiły pod zarząd 
PKP. W 1951 r. zmieniono nazwę na 
Warszawska Kolej Dojazdowa. 
to pierwsza normalnotorowa 
elektryczna kolej w Polsce – po- 
ciąg wyjechał na trasę 11 grud-
nia 1927 roku. Właścicielem 
EKD była powstała w 1918 r. 
spółka z kapitałem angielskim 
„Siła i Światło” S.A. Budowa  
torowiska rozpoczęła się w Ko-
morowie. Stamtąd robotnicy 
„szli” w kierunku Grodziska 
Mazowieckiego oraz Warszawy.  
– Przez trzy lata, od 1925 do 1927 
roku wybudowano linię kolejo-
wą z kompletną infrastrukturą. 
Dzisiejsze firmy nie podjęłyby 
się takiego zadania – tłumaczy 
Ryszard Nyc, kustosz muzeum 
EKD/WKD. – Angielska fir-
ma English Electric do 1927 r. 
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W I A D O M O Ś C I

P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy policjanci 1 lipca otrzy-
mali zgłoszenie, że jeden z miesz-
kańców chce odebrać sobie życie. 
Ruszyli pod wskazany adres. – Ja-
kiś nastolatek krzyczał, że odbierze 
sobie życie po czym gdzieś pobiegł. 
Na miejscu zjawiła się zaraz poli-
cja i zaczęła go szukać. Działo się to 

w rejonie ul. Lipowej – napisał czy-
telnik na adres kontakt@wpr24.pl. 
– Funkcjonariusze otrzymali infor-
mację, że chce zrobić sobie krzywdę. 
Po przyjechaniu pod wskazany ad-
res rozpoczęli sprawdzanie terenu. 
Udało się odnaleźć mężczyznę – mó-
wiła nam „na gorąco” asp. Karolina 

Chciał popełnić 
samobójstwo?

Kańka, rzecznik prasowy pruszkow-
skiej policji. – Nic mu się nie stało. To 
19-letni mężczyzna, który po bada-
niach przeprowadzonych przez ze-
spół pogotowia ratunkowego trafi ł 
do szpitala w pruszkowskich Twor-
kach – informował Wojciech Diadia 
z Falck Medycyna.  [SD]  
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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 inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam,  
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Działkowej 
wraz z budową tunelu w Pruszkowie w ramach zadania „Prace na linii kolejowej Warszawa-Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki (linia 447)” w zakresie: budowy tunelu pieszo-jezdnego na przedłużeniu  
ul. Działkowej i ul. Błońskiej pod torami kolejowymi, ul. Stefana Bryły i pod ul. Solidarności wraz  
z przepompownią ścieków i zadaszonymi schodami łączącymi chodnik w tunelu z chodnikami przy 
wiaduktach drogowych, rozbudowy ul. Działkowej i ul. Stefana Bryły, przebudowy ul. Błońskiej, 
ul. Południowej i ul. Solidarności (d. ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej), budowy łącznika 
pomiędzy ul. Gomulińskiego i ul. Działkową, wykonania nawierzchni projektowanych zjazdów 
publicznych i indywidualnych, wykonania nawierzchni projektowanych chodników, ścieżek pieszo-
rowerowych i rowerowych, usunięcia torów bocznicowych wraz z rozjazdami i wyrównania terenu 
oraz budowy kozła oporowego z zasypka piaskową, przebudowy ekranów – rozbiórki kolidujących 
fragmentami z inwestycją i budowy nowych ekranów akustycznych wzdłuż północnej i południowej 
granicy terenu kolejowego, rozbiórek: ogrodzenia wzdłuż ul. Błońskiej waz z bramami wjazdowymi  
na posesje na działkach nr ew. 7 i 31, placu betonowego (parkingu) na terenie działki nr ew. 31, 
budynku portierni i stalowej wiaty parkingowej na rowery na terenie działki nr ew. 7, budynku 
pawilonu na ul. Działkowej na terenie działki nr ew. 91/48, ogrodzenia z siatki stalowej na podmurówce  
na działkach nr ew. 419 i 421 wzdłuż północnej granicy terenu kolejowego od ul. Błońskiej, wycięcia 
drzew i krzewów, budowy kanału technologicznego telekomunikacyjnego i sieci odwodnienia układu 
drogowego i torowego, usunięcia kolizji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z projektowanym 
tunelem, wykonania oświetlenia ul. Działkowej, ul. Błońskiej oraz projektowanych zjazdów, wykonania 
oświetlenia tunelu drogowego w km 17+326,45 pod linią kolejową 447 i 1, wykonania zasilania 
i sterowania oświetleniem ulic i tunelu, usunięcia kolizji kabli energetycznych SN i nn, demontażu 
oświetlenia ulicznego (latarnie i kable między nimi) kolidującego z projektowanym układem 
drogowym, usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i kabli sterowania ruchem kolejowym, demontażu 
konstrukcji wsporczych dla istniejącej sieci trakcyjnej kolidującej z tunelem oraz budowy nowych 
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w nowej lokalizacji wraz z przewieszeniem istniejącej sieci 
trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze nad torami. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 działki nr ew.: 91/49 (działka powstała z podziału działki nr ew. 91/47), 91/51 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 91/48) – obręb 17 – wieś Parzniew w gminie Brwinów; 
−	 działki nr ew.: 106/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 106), 110/1 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 110) – obręb 14 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 168/1, 399/1, 419/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 419), 420, 421, 

484 – obręb 15 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew. 7/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 7), 11/4, 14, 25, 31/1 (działka powstała 

z podziału działki nr ew. 31) – obręb 17 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 63/2, 63/8, 63/9, 236/9 (działka powstała z podziału działki nr ew. 236/1), 63/10  

– obręb 18 w Pruszkowie. 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działki nr ew.: 18, 86/1, 89, 91/50 (działka powstała z podziału działki nr ew. 91/47), 91/52 (działka 

powstała z podziału działki nr ew. 91/48) – obręb 17 – wieś Parzniew w gminie Brwinów; 
−	 działki nr ew.: 106/6 (działka powstała z podziału działki nr ew. 106), 110/2 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 110) – obręb 14 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 168/1, 335/9, 398/1, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 419/2 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 419), 424 – obręb 15 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew. 144/12, 218/62, 252, 254 – obręb 16 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 7/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 7), 16, 24, 31/2 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 31) – obręb 17 w Pruszkowie; 
−	 działki nr ew.: 54/10, 55, 236/11 (działka powstała z podziału działki nr ew. 236/1), 596 – obręb 

18 w Pruszkowie. 

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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32.  

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 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.) zawiadamia się, że w dniu 27 czerwca  
2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 223/II/2016 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi 
wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania  
ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą”. Inwestorem przedsięwzięcia 
jest zarządca drogi, Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki.
     Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem:
- w istniejącym pasie drogowym:
Grodzisk Mazowiecki: obręb 34, działki nr ew.: 31; obręb 35, działki  
nr ew.: 17; obręb 47, działki nr ew.: 1; obręb 48, działki nr ew.: 1/1;
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla 
inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
Grodzisk Mazowiecki: obręb 34, działki nr ew.: 13 (13/2, 13/1), 30/6 
(30/10, 30/9), 30/5 (30/8, 30/7); obręb 35, działki nr ew.:13/2 (13/4, 
13/3), 22 (22/5, 22/3), 23 (23/5, 23/4); obręb 47, działki nr ew.: 5 (5/2, 
5/1), 13 (13/1, 13/2) obręb 48, działki nr ew.: 6 (6/1, 6/2), 2 (2/1, 2/2).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
Grodzisk Mazowiecki: obręb 35, działki nr ew.: 23 (23/4), 24.
Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie 
z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 
– śr. i piąt.).
znak sprawy: WI-II.7820.2.5.2016.AS

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
Kapituła Odznaczeń 
Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym przyznała 
Kulę Doskonałości. To 
wyróznienie otrzymali 
miasto Pruszków oraz 
powiat pruszkowski.

K ula Doskonałości do 
rzeźba ceramiczna
ustawiona na drew-
nianym postumen-

cie. Złożona jest z dwóch pół-
kul, które dążą do bliskiego spo-
tkania. Symbolizują one władzę 
samorządową wraz z jej lokalny-
mi podmiotami. – Zarząd Koła 
PSOUU w Pruszkowie doce-
niając wsparcie władz Miasta 
Pruszkowa dla działań Stowa-
rzyszenia na rzecz osób niepeł-
nosprawnych – miedzy innymi 
pomoc w pozyskaniu lokalu w 

Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56 
dla Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, wykonanie drogi dojazdo-
wej do budynku przy ul. 3 Maja 
56 A w Pruszkowie przeznaczo-
nego na nową siedzibę Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
„Na Górce” przekazał to wyróż-
nienie na ręce Andrzeja Kurze-
li, zastępcy prezydenta miasta 
Pruszkowa – napisano m.in. na 
facebooku Pruszkowa.

Natomiast powiat wyremon-
tował nieruchomość. – Zarząd 
Koła PSOUU w Pruszkowie do-
ceniając zaangażowanie Powiatu 
Pruszkowskiego w remont i roz-
budowę budynku przy ul. 3 Maja 
56 A w Pruszkowie przeznaczo-
nego na nową siedzibę Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
„Na Górce” przekazał to wyróż-
nienie na ręce Maksyma Gołosia, 
starosty pruszkowskiego – na-
pisano z kolei na stronie powia-
tu pruszkowskiego. [SD]

Powiat i miasto 
z Kulą Doskonałości

P R U S Z K Ó W
Zastanawiasz się jak 
wyglądał obóz Celtów? 
Interesują cię zwyczaje 
Germanów? A może 
zwyczajnie chciałbyś 
„na żywo” zobaczyć obóz 
wojsk greckich? Jeśli 
tak, to koniecznie musisz 
odwiedzić ARTEfakty.

K olejnym blokiem te-
matycznym Prusz-
kowskiego Festiwalu 
Archeologicznego bę-

dzie „reKONSTRUKCJA histo-
ryczna”. Na potrzeby tego bloku 
w Parku Potulickich powstanie 
pięć obozów: rzymski militarny, 
Celtów, Greków, Germanów oraz 
rzemieślniczo-edukacyjny. – Po-
szczególne stanowiska zostaną 
tak zaaranżowane, by realistycz-
nie przedstawić dawne zwyczaje. 
W rolę wojowników-obozowiczów 
wcielą się członkowie najlepszych 
grup rekonstrukcyjnych w Pol-
sce – zaznaczają organizatorzy. 

Lista atrakcji jakie znajdą się 
w strefi e „reKONSTRUKCJI” jest 
długa. Zdradzamy najciekawsze! 
W strefi e będzie można obejrzeć 
starożytne ubiory i modne wtedy 
fryzury, chętni zobaczą jak wy-
glądały warsztat tkacki, antycz-
na szkoła oraz kuchnia rzymska. 
W takim miejscu nie może za-
braknąć targu niewolników oraz 
gladiatorów. W strefi e goście im-
prezy spotkają też rzymskich 
legionistów. Całości dopełnią 
„stragany” z lampkami oliwny-
mi, mozaikami. Dla lubiących 
dreszczyk emocji przygotowa-
no kącik z magią antyczną. 

Warto dodać, że strefa „reKON-
STRUKCJI” zostanie ulokowana 
tuż obok strefy NaukOVO (opisy-
waliśmy ją w poprzednim nume-
rze)) oraz strefy malucha. Dzięki 
temu w trakcie ARTEfaktów każdy 
(dzieci, młodzież, dorośli) znaj-
dzie coś dla siebie. 

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [AS]

ReKONSTRUKCJA
historyczna

Koncertowe Lato z Radiem
 Seweyn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
To jedna z tych imprez, 
które na długo zostaną 
w pamięci wielu 
mieszkańców Pruszkowa. 
Zwłaszcza, że na scenie 
pojawiły się muzyczne 
gwiazdy znane 
z radiowych hitów.

P ruszkowianie tłumnie 
przybyli na imprezę 
i pokazali, że potrafi ą 
się świetnie bawić. 

W minioną niedzielę teren przy 
ulicy Lipowej był „wypełniony po 
brzegi”. Największą uwagę przy-
kuwała wielka scena Lata z Ra-
diem, gdzie odbywały się nie 
tylko koncerty, ale też zabawy
i konkursy dla publiczności. 
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, 
m.in. w postaci nadmuchiwanej 
zjeżdżalni czy różnych stoisk.

Wszystko rozpoczęło się 
o godz. 16. Imprezę poprowa-
dził Marcin Kusy, dziennikarz 
Polskiego Radia. Wiele osób 

przyszło aby zobaczyć takie 
gwiazdy jak Natalia Szroeder, 
Sylwia Grzeszczak czy zespół 

stworzyli pruszkowianie. Na-
wet między koncertami nie było 
nudno, ponieważ prowadzący 

Zabawa na terenie przy ulicy Lipowej była przednia
były płyty Lata z Radiem za-
wierające hity muzyczne. Za-
daniem publiczności było 
odgadnąć tytuł i wykonawcę 
wcześniej zaprezentowanego 
utworu. Do wykonania były też 
zadania specjalne na scenie – 
np. ułożenie jak najwyższej „pi-
ramidy” z puszek.

Niewątpliwie największe za-
interesowanie wywołały kon-
certy. Duże grono pruszkowian 
czekało na Sylwię Grzeszczak. 
Była to niepowtarzalna okazja 
aby usłyszeć takie hity radiowe 
jak „Pożyczony”, „Księżniczka”, 
„Małe rzeczy”. Na scenie poja-
wiła się też Natalia Szroeder 
i zaśpiewała „Domek z kart”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Varius Manx, który obchodzi 
25-lecie działalności.

Ci, którzy nie wybrali się na 
imprezę mogli zobaczyć kilku-
minutowe wejścia „na żywo” za 
pośrednictwem naszego face-
booka. Ponadto w programie 
pierwszym Polskiego Radia 
przez całą niedzielę nadawa-
no audycję wprost z Pruszkowa.
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Varius Manx (na zdjęciu). Za-
bawa była naprawdę świetna, 
a to za sprawą atmosfery jaką 

potrafi ł zainteresować publikę. 
Przeprowadził mnóstwo kon-
kursów, w których do wygrania 

Zabawa była świetna, a to za 
sprawą atmosfery jaką stworzyli 
pruszkowianie
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Biuletyn Przygotowywany i redagowany Przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie Ponosi odPowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

w Brwinowie

N owy plac zabaw 
powstał w miejscu 
wysłużonego już, 
drewnianego pla-

cu w pobliżu ronda Kowal-
skiego, przy ulicy Grodziskiej 
w Brwinowie. W ramach bu-
dowy zostały zamontowane 
nowe, certyfi kowane urzą-
dzenia zabawowe oraz ele-
menty małej architektury, 
powstały utwardzone alejki 

oraz tzw. nawierzchnie bez-
pieczne w rejonie stref bez-
pieczeństwa zabawek. Projekt 
objął również zagospodaro-
wanie zieleni.

Atrakcją dla najmłodszych 
są nowe urządzenia. Powstał 
m.in. zestaw wielofunkcyjny 
z wysoką zjeżdżalnią, skałka 
wspinaczkowa oraz zestaw 
do ćwiczeń sprawnościowych 
i siłowych (drabinki, podesty 

Najmłodsi mogą już korzystać z nowego placu zabaw 
przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. 

Pracownia plastyczna 
Gminnego Ośrodka Kultury 
zaprasza młodzież od lat 14 
oraz dorosłych na plenery 
malarskie.

Od 4 do 15 lipca w każdy ponie-
działek, środę i piątek (w godz. 
11-13.30) można wziąć udział w ple-
nerze malarskim. Chętni odkry-
wają uroki malowniczej gminy 
Brwinów w różnych miejscach. In-
formacje i zapisy: tel. 22 729 59 34
lub 501 562 547. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. (PR)

Plenery malarskie

i daszek), huśtawki wahadło-
we, deskorolka na uwięzi, 
karuzela, zestaw dla malu-
chów z podwójną zjeżdżalnią 
i przeplotnią, bujaki spręży-
nowe i piaskownica owalna. 
W sąsiedztwie placu zamon-
towane zostaną urządzenia 
siłowni plenerowej: twister, 
wahadło, narciarz i wioślarz. 
Koszt budowy placu zabaw 
wyniósł 338.868,75 zł. (PR)

w Brwinowie
Nowy plac zabaw

Internetowa 
obsługa klientów

B rwinowskie Przed-
siębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji 
uruchomiło swo-

ją stronę internetową www.
bpwik.pl oraz Internetowe 
Biuro Obsługi, dzięki które-
mu odbiorcy mogą skorzystać 
z wielu e-usług ułatwiających 
kontakt z tą spółką gminną. 

Internetowe Biuro Obsłu-
gi (IBO) ułatwia załatwienie 

wielu spraw bez koniecz-
ności odwiedzania biura 
BPWiK, które znajduje się 
przy ul. Wilsona 46 w Brwi-
nowie. Kontaktując się przez 
Internet, można np. podać 
aktualny stan wodomierza, 
sprawdzić poprzednie od-
czyty lub wysłać do BPWiK 
krótką wiadomość lub za-
pytanie. Klienci posiadają-
cy dostęp do internetu będą 

mogli z dowolnego miejsca 
i o dowolnej porze spraw-
dzić stan swoich płatności 
i przejrzeć historie rozliczeń, 
a także przeanalizować swo-
je zużycie wody za dowolny 
okres rozliczeniowy. Wśród 
e-usług oferowanych w IBO 
jest również możliwość za-
mówienia e-faktury, która 
będzie wysyłana do klienta 
pocztą elektroniczną. (PR)

Reklama

P R O M O C J A
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DO NASZEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO W NADARZYNIE, KTORE ODPOWIADA ZA ZAOPATRZENIE  
POLSKICH SALONOW SPRZEDAŻY, POSZUKUJEMY OD ZARAZ: PRACOWNIKA DZIALU MAGAZYNO-
WEGO, W PELNYM I NIEPELNYM WYMIARZE GODZIN.

Jako pracownik naszego centrum logistycznego odpowiadac bedziesz za czynnosci zwiazane z przygotowaniem 
asortymentu (ubran i akcesoriow) do sprzedazy, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej oraz sortowanie 
towaru i zarzadzanie jego rotacja. Do Twoich obowiazkow nalezec beda rowniez czynnosci administracyjne.

Od osob na tym stanowisku oczekujemy duzej motywacji do wypelnienia powierzonych zadan, zaangażowania i 
wytrwałości w dążeniu do celu  Jesli potrafi sz pracowac samodzielnie i cechujesz sie wysoka odpowiedzialnoscia
za podejmowane decyzje, wpisujesz sie w profi l poszkiwanego kandydata. 

Oferujemy możliwość  uczestniczenia w sukcesie międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży mody oraz 
prace w stabilnej i renomowanej fi rmie!

CZY NASZA OFERTA WZBUDZIŁA TWOJE ZAINTERESOWANIE?
Jeżeli tak, nadeślij nam kompletne dokumenty aplikacyjne: 
hs190@peek-cloppenburg.pl

Peek & Cloppenburg Sp. z o. o.
Al.Katowicka 66

05-830 Nadarzyn

PRACOWNIKA DZIAŁU MAGAZYNOWEGO

1607069_Lagerarbeiter_Polen_174x250_5.indd   1 06.07.16   12:07

Reklama

Kiedy start remontu dw 719?
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Po wielu latach 
władze województwa 
mazowieckiego wreszcie 
znalazły pieniądze na 
inwestycje drogowe  
w Pruszkowie. Chodzi  
o planowane poszerzenie 
drogi wojewódzkiej  
nr 719, czyli „wąskiego 
gardła” oraz remont  
tej ważnej arterii. 

K ierowcy od dawna 
czekają na rozbudowę 
przewężenia w ciągu 
Al. Jerozolimskich 

(dw 719) w Pruszkowie. W godzi-
nach szczytu przez to „wąskie 
gardło” wjazd i wyjazd z centrum 
miasta jest utrudniony. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich wiosną br. ogłosił przetarg 
na rozbudowę drogi na odcin-
ku pomiędzy ulicami Bohaterów 
Warszawy a Partyzantów. War-
to dodać, że inwestycja oprócz 
budowy nowej jezdni obejmuje 
przebudowę magistrali wodo- 
ciągowej, która doprowadza  
wodę do całego Pruszkowa.  

Pierwotnie listę wykonaw- 
ców zainteresowanych reali- 

Strabag – ok. 20,4 mln zł, czyli 
o ponad połowę mniej niż sza-
cowali drogowcy (46 mln zł).  
– Wysłaliśmy do oferenta pismo 
z prośbą o wyjaśnianie i uzu-
pełnienie dokumentacji. Za-
proponowana przez niego cena 
jest rażąco niska, więc w tym 
przypadku to normalna proce-
dura – zaznacza Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW. 

Kilka dni temu drogowcy 
ogłosili kolejny przetarg. Tym 
razem szukają inwestora nad-
zoru dla poszerzenia „wąskiego 
gardła” w Pruszkowie. – Głów-
ny przetarg nie został jeszcze 
rozstrzygnięty, dlatego nie ma 
obawy, że drugie postępowanie 
wpłynie na realizację inwesty-
cji. Inwestor nadzoru jest nam 
potrzebny, ponieważ to bar-
dzo skomplikowane przedsię-
wzięcie. Rozstrzygnięcia obu 
postępowań powinny nastą-
pić praktycznie w tym samym 
czasie – mówi Monika Burdon. 

Poszerzenie 719 to niejedyna 
planowana inwestycja MZDW 
w Pruszkowie. Drogowcy szy-
kują się też do wymiany na-
kładki w al. Wojska Polskiego. 
– Jeśli chodzi o przetarg na re-
mont dw 719  (al. Wojska Polskie-
go – przyp. red.) na odcinku od 

zacją zadania mieliśmy poznać 
w maju. Jednak termin otwar-
cia ofert przesuwano aż trzy 
razy. Finalnie drogowcy za-
poznali się z nimi 14 czerwca. 
Najniższą ofertę złożyła firma 

ulicy Powstańców do ul. Brzo- 
zowej to czekamy na decyzję 
sejmiku województwa w spra-
wie przesunięcia dodatkowych 
środków na to zadanie. Posie-
dzenie zaplanowano na 11 lipca. 

Wszystkie złożone w przetargu 
oferty przekraczały założony 
przez nas kosztorys – twier-
dzi rzeczniczka MZDW.

O kontrakt na realizację te-
go zadania ubiegało się siedem 
firm. Najkorzystniejszą propo-
zycję, opiewającą na niespełna 
1,1 mln zł, złożyła firma Drogo- 

mex z Pruszkowa. W ramach 
zadania trzeba sfrezować starą 
nakładkę i ułożyć nową. Na wy-
konanie wszystkich prac dro-
gowcy będą mieli zaledwie 90 
dni. – Z podpisaniem umowy 
musimy czekać do momentu 
zwiększenia środków – ucina 
Monika Burdon.

Poszerzenie 719 to niejedyna 
planowana inwestycja MZDW  
w Pruszkowie. Drogowcy szykują  
się też do wymiany nakładki  
w al. Wojska Polskiego 

P A R Z N I E W
Mieszkańcy osiedla  
w Parzniewie przeżyli 
chwile grozy. Przed  
jednym z bloków ujrzeli 
mężczyznę z nożem  
w dłoni. Policja  
opanowała sytuację.

O sprawie, która miała miejsce  
5 lipca poinformował nas czy-
telnik. – W Parzniewie męż-
czyzna z nożem w ręku stoi 
przed blokiem. Na miejscu są 
policja i pogotowie ratunko-
we – napisał.

Przez długi czas mężczyzna 
nie chciał poddać się policji, 
lecz w końcu uległ. – Mieszkań-
cy osiedla w Parzniewie poin-
formowali policję o zaistniałej 
sytuacji. Na miejscu zjawiło się 
również pogotowie. Mężczy-
zna dziwnie się zachowywał, 
co wywołało niepokój wśród 

mieszkańców. Miał nóż w rę-
ku, jednak nikomu nie groził. 
W końcu udało się go obezwład-
nić – wyjaśniała st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Jakie były dalsze losy mężczy-
zny? – Został przewieziony do szpi-
tala w Tworkach – informowała  
st. asp. Marzena Dąbrowska.[JM]

Mężczyzna z nożem w dłoni...

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I
W grodziskiej gminie można spo-
tkać strażników miejskich na rowe-
rach. – Wiadomo, że rowerem można 
wjechać niemal wszędzie, natomiast 
radiowozem nie zawsze. Ponad-
to na pewno korzystanie z roweru 
jest bardziej skuteczne niż pieszy 
patrol. Póki co próbnie stworzyłem 

taki dwuosobowy rowerowy patrol 
z oznakowanymi rowerami i straż-
nikami, którzy w bardziej sporto-
wych strojach patrolują rejon miasta  
i nie tylko – mówi nam Dariusz Zale- 
siński, komendant Straży Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim. – Będą 
jeździć po całej gminie, korzystać ze 

Patrol straży 
miejskiej na rowerach

wszystkich ścieżek rowerowych. 
Po prostu chodzi o to, aby pomagać 
mieszkańcom, żeby czuli się bez-
pieczniej. Strażnicy będą jeździć na 
rowerach tak długo jak pozwolą na to 
warunki atmosferyczne. Jeśli miesz-
kańcom spodobają się takie patrole 
to zrobimy ich więcej – dodaje. [SD]  

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

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

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503 164 828 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika, pomoc 
hydraulika 601 93 95 45 

 ► 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 do sklepu 
mięsnego w Pruszkowie 
tel. 502-380-130  

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

 ► Zatrudnimy kierowcę kat B 
z orzeczeniem. Osoby 
zainteresowane bardzo 
prosimy o nadsyłanie 
swojego cv na adres 
a.sitkiewicz@probet.info.pl 

 ► Zatrudnimy osoby z orzeczeniem 
do serwisu sprzątającego. 
Orzeczenie o niepełnosprawności 
jest elementem niezbędnym. 
Dowóz do pracy (opcjonalnie). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny 
pod numerem 798-912-400 
lub 22-730-09-28 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 - tel. 518 276 329 

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

 ► Sprzedam działkę Puszków 
ul. Murarska 517m 2 tel. 507845166 

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

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 

 ► Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
blisko WKD Pruszków tel. 780 103 101

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie komunalne 
w Piastowie ogrzewane węglem 
na dowolne Piastów, Pruszków 
z ogrzewaniem miejskim lub 
gazowym. Tel. 531 235 259 

 ► 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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Dachy papą, 
605 606 914

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie 
pni, karp (metodą frezowania). 
Tel. 661-880-661 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Jeśli chcesz podnieść 
swój teren, działkę, zadzwoń 
514-505-590 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 
508 357 334 

Dam pracę
 ► Projektowanie grafi czne 

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

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. 
nr rejestru 346 poszukuje na 
terenie Pruszkowa 100 osób 
(panie i panowie) do pracy na 
produkcji i magazynie. Zgłoś się 
już teraz! Al. Wojska Polskiego 16a 
lok. 44, 05-800 Pruszków, 
Tel. 22 738 88 20 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789127639 

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

Praca na produkcji – Pruszków 
Praca w systemie zmianowym 
Atrakcyjne wynagrodzenie 
Szczegółowe informacje 
pod nr tel.: 661 206 436 

 ► Pracowników ochrony z orzeczeniem 
w stopniu umiarkowanym. 
Nadarzyn. System pracy dzienny 
w godz. 7.00-17.00 lub 24h.
tel 692 407 012

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

 ► Recepcjonistkę, 
CV: info@PalacykOtrebusy.pl. 

 ► STOLARZY I POMOCNIKÓW ZAKŁAD 
MILANÓWEK 601 348 917 

05-800 Pruszków Al. Jerozolimskie 451 
tel: 795-569-659, www.pitstopserwis.eu

MECHANIKA 
POJAZDOWA 
Pełen zakres usług, wulkanizacja,  

zawieszenia, hamulce, rozrządy, sprzęgła, 
klimatyzacja i wiele innych. 
Diagnostyka komputerowa. 

WSZYSTKIE MARKI  
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE

 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
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Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 16.05.2016 r. do 06.06.2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprze-
daży. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka 
nieruchomościami).

ELEKTRONIK  
Zielonka k. W-wy
doświadczenie  

na w/w stanowisku, 
praca stała

Kontakt:  
22 713 81 97,  
504 009 901

ul. Pogodna 7
22 728 90 50

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY
I NAJLEPSZY SKLEP

OGRODNICZY
W PRUSZKOWIE

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago- 
spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków  

- obszar Żbików IV.” – ponowne wyłożenie;
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Pruszkowa – Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar III ” – ponowne wyłożenie.
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszków - obszar Żbików IV.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od dnia od 18 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:00
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar III” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia od 18 lipca 2016 r. 
do dnia 16 sierpnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki,  
środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostęp- 
nione zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego  ROK 2016. 
Uwagi do wymienionych planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta 
Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 sierpnia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą 
na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione 
wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych  
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowa- 
niu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2016 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
inż. Andrzej Kurzela
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